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КОДОВИ ЗЕМАЉА И МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА / Codes of countries and 

international organisations 

КОДОВИ ЗЕМАЉА (WIPO standard ST.3) 

AD    Андора 

AE Уједињени Арапски 

емирати 

AF Авганистан 
AG Антигва и Барбуда 

AI Ангила 

AL Албанија 
AM Јерменија 

AN Холандски  Антили 

АО Ангола 
AR Аргентина 

AТ Аустрија 

AU Аустралија 
АW Аруба 

AZ Азербејџан 

BA Босна и Херцеговина 
BB Барбадос 

BD Бангладеш 

BE Белгија 
BF Горња Волта 

BG Бугарска 

BH Бахреин 
BI Бурунди 

BJ Бенин 
BM Бермуди 

BN Брунеј Даресалам 

BO Боливија 
BR Бразил 

BS Бахами 

BT Бутан 
BV Буве Острва 

BW Боцвана 

БY Белорусија 
BZ Белизе 

CA Канада 

CD ДР Конго 
CF Централноафричка 

Република 

CG Конго 
CH Швајцарска 

CI Обала Слоноваче 

CK Кук Острва 
CL Чиле 

CM Камерун 

CN Кина 
CО Колумбија 

CR Костарика 

CU Куба 
CV Зеленортска Острва 

CY Кипар 

CZ Чешка Република 
DE Немачка 

DJ Џибути 

DK Данска 

DM Доминика 

DO Доминиканска Pепублика 

DZ Алжир 

EC Еквадор 
ЕE Естонија 

EG Египат 

ЕH Западна Сахара 
ЕR Еритреја 

ЕS Шпанија 

ЕТ Етиопија 
FI Финска 

FJ Фиџи 

FK Фокландска Острва 
FO Фарска Острва 

FR Француска 

GA Габон 
GB Велика Британија 

GD Гренада 

GЕ Грузија 
GH Гана 

GI Гибралтар 

GL Гренланд 
GM Гамбија 

GN Гвинеја 
GQ Екваторијална Гвинеја 

GR Грчка 

GS Јужна Џорџија и Јужна 
Сендвичка Острва 

GT Гватемала 

GW Гвинеја-Бисау 
GY Гвајана 

HK Хонг Конг 

HN Хондурас 
HR Хрватска 

HT Хаити 

HU Мађарска 
ID Индонезија 

IE Ирска 

IL Израел 
IN Индија 

IQ Ирак 

IR Иран 
IS Исланд 

IT Италија 

JM Јамајка 
JO Јордан 

JP Јапан 

KE Кенија 
KG Киргизија 

KH Камбоџа 

KI Кирибати 
KM Коморска Острва 

KN Сент Киц и Невис 

KP ДНР Кореја 

KR Република Кореја  

КW Кувајт 

КY Кајманска Острва 

KZ Казахстан 
LA Лаос 

LB Либан 

LC Сент Лусија 
LI Лихтенштајн 

LK Шри Ланка 

LR Либерија 
LS Лесото 

LT Литванија 

LU Луксембург 
LV Летонија 

LY Либија 

МА Мароко 
МC Монако 

ME Црна Гора 

МD Молдавија 
МG Мадагаскар 

МК Северна Македонија 

МL Мали 
ММ Мијанмар 

MN Монголија 
МО Макао 

МP Северна Маријанска Острва 

МR Мауританија 
МS Монтсерат 

МТ Малта 

МU Маурицијус 
МV Малдиви 

МW Малави 

МX Мексико 
МY Малезија 

MZ Мозамбик 

NA Намибија 
NЕ Нигер 

NG Нигерија 

NI Никарагва 
NL Холандија 

NO Норвешка 

NP Непал 
NR Науру 

NZ Нови Зеланд 

ОМ Оман 
PA Панама 

PE Перу 

PG Папуа Нова Гвинеја 
PH Филипини 

PK Пакистан 

PL Пољска 
PT Португалија 

PW Палау Острва 

PY   Парагвај 

QA Катар 

RS Србија 

RO Румунија 

RU Руска Федерација 
RW Руанда 

SA Саудијска Арабија 

SB Соломонска Острва 
SC Сејшели 

SD Судан 

SE Шведска 
SG Сингапур 

SH Света Јелена 

SI Словенија 
SK Словачка 

SL Сиера Леоне 

SM Сан Марино 
SN Сенегал 

SO Сомалија 

SR Суринам 
ST Сао Томе и Принсипе 

SV Салвадор 

SY Сирија 
SZ Свазиленд 

TC Турска и Каикоска Острва 
TD Чад 

TG Того 

TH Тајланд 
ТЈ Таџикистан 

ТМ Туркменистан 

ТN Тунис 
ТО Тонга 

ТP Источни Тимор 

ТR Турска 
ТТ Тринидад и Тобаго 

ТV Тувалу 

ТW Тајван 
ТZ Танзанија 

UА Украјина 

UG Уганда 
US САД 

UY Уругвај 

UZ Узбекистан 
VA Ватикан 

VC Сент Винсент и  Гренадини 

VЕ Венецуела 
VG Британска Девичанска 

Острва 

VN Вијетнам 
VU Вануату 

WS Самоа 

YЕ Јемен 
ZА Јужноафричка Република 

ZМ Замбија 

ZW   Зимбабв 

КОДОВИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

WО 

IB    

EP   
BX   

EA   

OA   
AP   

GC   

  Светска организација за интелектуалну својину (WIPO) 

  Међународни биро (у својству пријемног бироа за PCT) 

  Европски патентни биро (EPO) 
  Биро Бенелукса за жигове и моделе 

  Евроазијска патентна организација (EAPO) 

  Афричка организација за интелектуалну својину (OAPI) 
  Афричка регионална организација за индустријску својину (ARIPO) 

  Патентни завод Савета за сарадњу арапских земаља у Заливу (GCG) 
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ПАТЕНТИ / Patents 
Meђународни кодови за идентификацију 

библиографских података o патентима - WIPO - St. 9 

 

- 
Recommendation concerning bibliographic data on 

and relating to patents - WIPO - St. 9 

 

Број документа (11) Number of document 

Врста документа (13) Kind of document 

Број пријаве (21) Number assigned to the application 

Датум подношења пријаве (22) Filing date of the application 

Други датуми, датум излагања на међународној изложби (23) Other dates, date of exhibiting at the intrnational exibition 

Подаци о праву првенства  (30) Priority data 

Датум објављивања пријаве (43) Publication date of the unexamined application 

Датум објављивања патента (45) Publication date of registered patent 

Међународна класификација патената (51) International Patent Classification code 

Назив проналаска (54) Title of invention 

Апстракт или патентни захтев (57) Abstract or patent claim 

Број основне пријаве  (или патента) за који се подноси 

допунска пријава 
(61) 

Number of the earlier application (or patent) to which the 

present document is an addition 

Број првобитне пријаве из које је пријава издвојена (62) 
Number of the earlier application from which the present 

document has been divided out 

Број основног патента  за сертификат о додатној заштити   (68) Number of the basic patent for an SPC 

Име подносиоца пријаве (71) Name of the applicant 

Име проналазача (72) Name of the inventor 

Име носиоца патента (73) Name of the owner of patent 

Име пуномоћника (74) Name of the representative 

Број и датум подношења међународне пријаве (86) Number and filing date of the international application 

Број и датум међународне објаве (87) 
Number and date of the publication of the interational 

application 

Број и датум дозволе за стављање производа у промет на 

територији Републике Србије 
(92) 

Number and date of the national authorization to place the 

product on the market 

Време трајања или датум престанка важења сертификата 

о додатној заштити 
(94) Duration of the SPC or date of expiry of the SPC 

Назив производа (95) Name of the product 

Датум и број пријаве европског патента (96) Date and number of the European patent application 

Датум и број објаве признатог европског патента (97) Date and number of publication of the granted European patent 
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ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА  - TYPES OF DOCUMENTS 

 

Објава пријаве патената  са извештајем о стању технике A1 Publication of the patent application with search report 

Објава пријаве патената без извештаја о стању технике А2 Publication of the patent application without search report 

Посебна објава извештаја о стању технике А3 Separate publication of search report 

Исправљена прва страна А документа (А1, А2) А8 Corrected title page of an A document (A1, A2) 

Регистровани патенти B1 Registered patents 

Објава патента у измењеном облику B2 Publication of the amended patents 

Исправљена прва страна B документа (B1, B2) B8 Corrected title page of an B document (B1, B2) 

Исправљен спис B документа B9 Complete reprint of an B document (B1, B2) 

Мали патенти U1 Petty patents 

Објава захтева за признање сертификата о додатној заштити I1 Publication of the request for the grant of an SPC 

Објава признатог сертификата о додатној заштити I2 Publication of the granted SPC 
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ОБЈАВА ПРИЈАВА ПАТЕНАТА / Publication of Patent Applications 
 

 

(51)  A01B 15/04 (2006.01)

 A01B 17/00 (2006.01) 
(11) 2018/1379 А1 

(21) P-2018/1379 (22) 09.11.2018. 

(54) KRUŽNI ČISTAČ BILJNIH OSTATAKA NA 

PRIKLJUČNIM ORUĐIMA MAŠINA 

(71) ZELIĆ, Miloš, Đure Jakšića 24, 21220 Bečej, RS 

(72) ZELIĆ, Miloš, Đure Jakšića 24, 21220 Bečej, RS 

(74) RADOVANOVIĆ, Branimir, Ćirpanova 1,  

21000 Novi Sad 

(57) Kružni čistač biljnih ostataka na priključnim oruđima 

mašina predstavlja dva koncentrično uspravno postavljena 

valjka (1, 2) koji zajedno svojim rotiranjem doprinose da se 

biljna masa ravnomerno raspoređuje pored radne priključne 

mašine i u velikoj meri odlazi pod zemlju. Na ovaj način 

pogonska mašina troši mnogo manje goriva u odnosu na 

ranija postojeća rešenja jer se biomasa kačila za vertikalne 

delove priključne mašine (pluga) i time usporavala i čak 

onemogućava pogonsku mašinu da vuče radni sklop. 

Najveća ušteda i najbolji rezultati postižu se kada je svaki 

vertikalni deo koji dolazi u dodir sa zemljom obložen sa 

koncentričnim valjcima. Ušteda se odnosi i na vremenski 

period za koji je potrebno obraditi određenu površinu zemlje. 

Biomasa koja dolazi u dodir sa valjkovima, zbog sklopa 

mašine uglavnom završava ispod površine zemlje koja je tek 

uzorana, i time se poboljšava kvalitet zemljišta, i ušteda se 

odnosi na manju količinu mineralnog đubriva koje treba 

rasuti po obradivoj površini. 

  

 
 

(54) THE CIRCULAR SCRUBBER OF PLANT REMAINS 

ON THE ATTACHMENT TOOLS OF THE MACHINES 

 

(57) The circular scrubber of plant remains on the 

attachment tools of the machines consists of two 

concentrically upright rollers (1, 2) that, together with 

their rotation, help to distribute the plant mass evenly 

next to the working attachment machinery, and to a large 

degree goes underground. In this way, the working 

machine consumes much less fuel than the previous 

solutions because the biomass was attached to the vertical 

parts of the attachment machines (plow) and thus slowed 

down and even disable the working machine to pull the 

working assembly. The biggest savings and best results are 

achieved when each vertical part that comes in contact with 

the ground is lined with concentric rollers. The savings also 

refer to the time period for which it is necessary to cultivate a 

certain area of land. Due to the assembly of the machine, the 

biomass that comes in contact with the rollers generally ends 

up below the surface of the soil that has just been sampled, 

thus improving the quality of the soil, and the savings are 

related to a smaller amount of mineral fertilizer to be 

scattered on the arable land. 
 

(51)  A01G 25/06 (2006.01)

 A01G 27/00 (2006.01) 
(11) 2018/1328 А1 

(21) P-2018/1328 (22) 05.11.2018. 

(54) MINIREZERVOAR ZA NAVODNJAVANJE 

(71) KRAJIŠNIK, Dane, Potiska 89, 21220, Bečej, RS 

(72) KRAJIŠNIK, Dane, Potiska 89, 21220, Bečej, RS 

(57) Minirezervoar za navodnjavanje je namenjen oblasti 

poljoprivrede, odnosno navodnjavanju biljaka u plastenicima ili 

baštama. Minirezervoar za navodnjavanje omogućava ujednačeno 

zalivanje, odnosno da svaka biljka u određeno vreme dobije 

jednaku količinu vode. Minirezervoar za navodnjavanje je 

napravljen od polipropilenskog kućišta (1), ima dva ulazna creva 

(4, 5) za dovod vode i jedno izlazno crevo (6) za odvod vode. Broj 

odvodnih creva je proizvoljan i zavisi od veličine kućišta i broja 

biljaka koje se zalivaju iz jednog minirezervoara za navodnjavanje. 

Minirezervoar za navodnjavanje je dovodnim crevom (4) 

priključen na pumpu koja gura vodu pod pritiskom od 2 bara, dok 

drugo ulazno crevo (5) ne dobije pritisak vode od 1 do 3 bara i 

blokira izlazno crevo (6). Kada se minirezervoar za navodnjavanje 

napuni vodom, pritisak u ulaznom crevu (5) će porasti i presostat 

će isključiti pumpu. Pomoću eksternog ventila oslobađamo 

pritisak u ulaznom crevu što dovodi do oslobađanja vode 

slobodnim padom iz minirezervoara za navodnjavanje. 
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(54) MINITANK FOR IRRIGATION 

 

(57) Minitank for irrigation is intended for the field of 

agriculture, or irrigation of plants in greenhouses or 

gardens. Minitank for irrigation allows equal watering, 

which means, that each plant receives an equal amount 

of water at a certain amount of time. Minitank for 

irrigation is made of polypropylene body (1), has two 

inlet hoses  (4, 5) for supplying water and one outlet 

water drainage hose (6). The number of drainage hoses is 

arbitrary and depends on the size of the casing and the 

number of plants that are watered from one minitank for 

irrigation. The miniatank for irrigation is connected to a 

pump that pushes water at a pressure of 2 bar with the 

inlet hose (4), while the second inlet hose (5) does not 

receive water pressure of 1 to 3 bar and blocks the outlet 

hose (6). When the minitank for irrigation is filled with 

water, the pressure in the inlet hose (5) will increase and 

the pressure switch will shut off the pump. With the 

external valve, the pressure in the inlet tube is released, 

which leads to the release of water by a free fall from the 

minitank for irrigation. 
 

(51)  B29C 33/12 (2006.01)

 B29C 33/14 (2006.01)

 B29C 33/30 (2006.01)

 B29C 45/17 (2006.01)

 B29C 45/26 (2006.01)

 B29C 45/37 (2006.01)

 B29D 30/06 (2006.01) 

(11) 2019/1388 А1 

(21) P-2019/1388 (22) 26.04.2018. 

(30) US  26.04.2017.  62/490,311 

(86) WO 26.4.2018   PCT/US2018/029592 

(87) WO 1.11.2018    WO 1.11.2018 

(54) IZMENJIVI ČEP SA KUGLASTIM SPOJEM 

ZA FIKSIRANJE, IZMENJIVI ČEP SA 

KLINASTOM NOŽICOM ZA FIKSIRANJE, 

KOMBINACIJA, I ALATKA ZA IZMENU ČEPA 

(71) COOPER TIRE & RUBBER COMPANY, 701 

Lima Avenue, Findlay, OH 45840, US 

(72) REIGLE, Steve, c/o COOPER TIRE & RUBBER 

COMPANY, 701 Lima Avenue, Findlay, OH 45840, 

US; ACKERMAN, Chris, c/o COOPER TIRE & 

RUBBER COMPANY, 701 Lima Avenue, Findlay OH 

45840, US; BADERTSCHER, Brett, c/o COOPER TIRE 

& RUBBER COMPANY, 701 Lima Avenue, Findlay, 

OH 45840, US; BARRON, Curtis, c/o COOPER TIRE 

& RUBBER COMPANY, 701 Lima Avenue, Findlay, 

OH 45840, US; UTRUP, Kurt, c/o COOPER TIRE & 

RUBBER COMPANY, 701 Lima Avenue, Findlay, OH 

45840, US 

(74) NAUMOVIĆ, Zoran, Krunska 77, 11000 Beograd 

(57) Kombinacija prvog i drugog pečatnog čepa za 

kalupe za proizvodnju pneumatika obuhvata pripadajući 

prvi i drugi prihvatnik/uložak. Spojkom se ostvaruje 

veza prihvatnika sa odgovarajućim kalupom za 

proizvodnju pneumatika. Iz prihvatnika se u šupljinu 

pruža odgovarajući članak za fiksiranje prvog 

prihvatnika kojim se u njoj učvršćuje prvi čep. Prvi čep 

ima takvu konturu i dimenzije da je obezbeđeno 

naleganje i spoj sa šupljinom prvog prihvatnika. Drugi 

čep takođe ima konturu i dimenzije kojima se ostvaruje 

naleganje i spoj sa šupljinom u pripadajućem drugom 

prihvatniku, ali one su takve da onemogućavaju njegovo 

postavljanje u prvi prihvatnik. Obezbeđen je i alat koji 

olakšava postavljanje i vađenje prvog i drugog čepa, i 

koji smanjuje mogućnost oštećenja na dotičnom kalupu 

za proizvodnju pneumatika.  

  

 
 

(54) BALL HITCH TIP OUT PLUG, TRIANGLE LEG 

TIP OUT PLUG, COMBINATION, AND TIP OUT 

PLUG TOOL 

 

(57) A combination of first and second plugs for a tire 

mold includes associated first and second 

receivers/jackets. Fasteners secure the receiver to an 

associated tire mold. A securing member extends from 

the receiver into the cavity of the first receiver to retain 

the first plug therein. The first plug is contoured and 

dimensioned for mating receipt in the first receiver 

cavity. The second plug is likewise contoured and 

dimensioned for mating receipt in the associated second 

receiver cavity, but will not be accepted in the first 

receiver. A tool is provided to facilitate insertion and 

removal of the first and second plugs, and limit the 

potential for damage to the associated tire mold. 
 

(51)  C08G 63/00 (2006.01)

 C08G 63/02 (2006.01)

 C08G 63/60 (2006.01)

 C08G 63/66 (2006.01)

 C08L 67/00 (2006.01)

 C08L 67/06 (2006.01) 

(11) 2018/1303 А1 

(21) P-2018/1303 (22) 30.10.2018. 

(54) POSTUPAK DOBIJANJA KOMPOZITA NA 

BAZI POLIESTARSKE SMOLE IZ OTPADNE 

PET AMBALAŽE I OKSIDOVANOG OTPADNOG 

PRAHA IZ INDUSTRIJE OPTIČKIH STAKALA 

ZA PRIMENU U GRAĐEVINARSTVU, 

INDUSTRIJI I RUDARSTVU 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2020/5 

Intellectual Property Gazette  2020/5 А 

ЗИС / RS / IPO 

 

9 

(71) TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET, 

Karnegijeva 4, 11000 Beograd, RS 

(72) MARINKOVIĆ, Aleksandar, dr, Dušana 

Stojanovića 62, 11271 Bečmen - Surčin, RS; 

KOVAČEVIĆ, Tihomir, dr, Zagorska 16, 11080 Zemun, 

RS; RUSMIROVIĆ, Jelena, dr, Radovana Simića Cige 

48/25, 11010 Beograd, RS; BRZIĆ, Saša, dr, 

Kumodraška 330, 11010 Beograd, RS; NEŠIĆ, Jovica, 

Zrmanjska 8, 11030 Beograd, RS; BOŽIĆ, Aleksandra, 

dr, Gospodar Jovanova 40, 11000 Beograd, RS; 

STAMENOVIĆ, Marina, dr, Bulevar Mihaila Pupina 

107, 11070 Beograd, RS 

(74) MARINKOVIĆ, Aleksandar, Dušana Stojanovića 62, 

11271 Bečmen - Surčin 

(57) Postupak za proizvodnju kompozitnih materijala 

baziranih na netretiranoj/oksidovanog/modifikovanoj 

otpadnoj polikarbonatnoj smoli CR-39 nastaloj tokom 

mehaničkog tretmana optičkih stakala i na nezasićenim 

poliestarskim smolama (NZPE) sintetisanim iz poliola 

otpadnog poli(etilen tereftalatata) (PET-a) koje su umrežene 

supstituentima za stiren na bazi vinil reaktivnih glikolizata 

otpadnog PET-a ili na bazi modifikovanog ricinusovog ulja 

je prikazan u ovom patentu. Katalitička sinteza poliola se 

izvodi u temperaturnom opsegu 150-250 °C, molskom 

odnosu PET/glikoli 0,7:1,4, u prisustvu katalizatora tokom 

6 sati. Sinteza supstituenata za stiren se izvodi u 

temperatunom opsegu 0-70 °C, pri molskom odnosu 

glikolizat/ricinusovo ulje i akrilna/metakrilna 

kiselina/njihovi hloridi od 1:0,5-5 tokom 6 sati. Sinteza 

NZPE smola se izvodi u temperaturnom opsegu 110-250 

°C, molskom odnosu glikolizata i anhidrida maleinske 

kiseline 0,5:2,0, uz korišćenje azeotropnog agensa za 

uklanjanje vode i tokom vremena 10-25 sati. Nakon sinteze, 

NZPE smole se rastvaraju u sintetisanim supstituentima, 

umešavaju sa netretiranim/oksidovanim CR-39 prahovima, 

gde uz dodatak inicijatora/ubrzivača dolazi do formiranja 

konačne forme sa zadovoljavajućim fizičko- mehaničkim 

svojstvima kompozita. 

 

(54) TECHNOLOGY FOR PRODUCTION OF 

COMPOSITES BASED ON POLYESTER RESINS 

FROM WASTE PET BOTTLES AND OXIDIZED 

WASTE POWDER FROM OPTICAL LENSES 

INDUSTRY FOR THE APPLICATION IN 

CONSTRUCTION, INDUSTRY AND MINING 

 

(57) Process for the production of composite materials 

based on the untreated/oxidized/modified waste 

polycarbonate resin CR-39 formed during the mechanical 

treatment of optical lenses and on unsaturated polyester 

resins (NZPE) synthesized from polyols of waste 

poly(ethylene terephthalate) (PET) which are cross-linked 

with substituents for styrene based on vinyl reactive 

glycolysates of waste PET or modified castor oil is 

disclosed in this patent. The catalytic synthesis of polyols is 

carried out in the temperature range of 150-250 °C, with a 

molar ratio of PET/glycols of 0,7:1,4, in the presence of a 

catalyst for 6 hours. The synthesis of styrene substituents is 

carried out in the temperature range 0-70 °C, at a molar ratio 

of glycolysate/castor oil and acrylic/methacrylic acid/their 

chlorides of 1:0.5-5 for 6 hours. The synthesis of NZPE 

resins is carried out in the temperature range 110-250 °C, 

with a molar ratio of glycolysate and anhydride of maleic 

acid 0,5:2,0, using an azeotropic agent for water removal and 

over a period of 10-25 hours. After synthesis, NZPE resins 

are dissolved in the synthesized substituents, mixed with 

untreated/oxidized CR-39 powders, where with the addition 

of the initiator/accelerator a final form is obtained with 

satisfactory physico-mechanical properties of the composite. 
 

(51)  C22B 7/04 (2006.01)

 C22B 7/00 (2006.01)

 C22B 26/22 (2006.01) 

(11) 2018/1460 А1 

(21) P-2018/1460 (22) 28.11.2018. 

(54) POSTUPAK PRERADE OTPADNE 

MAGNEZIJUMOVE ŠLJAKE U PROIZVODE 

POGODNE ZA DALJU UPOTREBU 

(71) HEMIJSKI FAKULTET UNIVERZITET U 

BEOGRADU, Studentski trg 12-16, 11000 Beograd, RS 

(72) ANĐIĆ, Zoran, dr, Heroja Jerkovića 6, 31000 

Užice, RS; KAMBEROVIĆ, Željko, Omladinskih 

brigada 7e, 11070 Novi Beograd, RS; ĐOKIĆ, Jovana, 

Saše Filipovića 4, 11000 Beograd, RS 

(57) Postupkom prerade otpadne magnezijumove šljake u 

proizvode pogodne za dalju upotrebu, dobijaju se šljaka 

krupnije (+3mm) i sitnije granulacije (-3mm). Prerada 

otpadne šljake izvodi se mehaničkim tretmanom u mlinu sa 

kuglama od alumine, i prosejavanjem na vibro situ, pri čemu 

se izdvaja šljaka krupnije granulacije sa sadržajem korisnih 

komponenti, koje se valorizuju vraćanjem u proces topljenja i 

što se izdvaja šljaka sitnije granulacije sa povećanim 

sadržajem nečistoća, nestandardnog kvaliteta, koja ide na 

dalji tretman. Prerada otpadne šljake (frakcija -3mm) 

obuhvata briketiranje i preradu postupkom vakuumske 

destilacije u elektrootpomoj peći, u cilju dobijanja proizvoda 

koji imaju upotrebnu vrednost kao što su visoko čist 

magnezijum, MgO, A1 legure i minimalna količina šljake. 

Ova šljaka se koristi kao zamena za sitni agregat u 

građevinskoj industriji, pri čemu se vrše njena stabilizacija i 

solidifikacija u cementnoj matrici betona. Solidifikati u svom 

sastavu, pored osnovnih sirovina (cement, agregat i voda) i 

šljake, imaju i MgO iz procesa vakuumske destilacije, kao aditiv. 

 

(54) THE PROCESS FOR WASTE MAGNESIUM 

SLAG TREATMENT INTO PRODUCTS SUITABLE 

FOR FURTHER USE 

 

(57) The process for treatment ofwaste magnesium slag 

into products suitable for further use yields a larger 

granulation slag (+ 3mm) and a smaller granulation slag 

(-3mm). The treatment of waste slag is carried out by 

mechanical treatment in a mill with alumina ballsand by 
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sieving on a vibro sieve, whereby a slag of larger 

granulation with content of useful components is 

separated, which are valorized by returning to the 

melting processand the sludge of finer granulation with 

increased impurity content, of non-standard quality, 

which goes for further treatment. Waste slag treatment (-

3mm fraction) involves briquetting and vacuum 

distillation in an electric furnace in order to obtain 

products that have usable values such as high purity 

magnesium, MgO, A1 alloys and a minimal amount of 

slag.This slag is used as a substitute for the fine 

aggregate in the construction industry, with its 

stabilization and solidification in the cement matrix of 

the concrete.In addition to basic raw materials (cement, 

aggregate and water) and slag, solidifiers also have MgO 

from the vacuum distillation process as an additive. 
 

(51)  C22B 15/00 (2006.01)

 C22B 3/16 (2006.01) 
(11) 2019/1520 А1 

(21) P-2019/1520 (22) 29.04.2019. 

(30) AU  09.05.2018.  2018901583 

AU  18.07.2018.  2018902601 

(86) WO 29.4.2019   PCT/PCT/AU2019/050383 

(87) WO 14.11.2019    WO 14.11.2019 

(54) IZLUŽIVANJE RUDA KOJE SADRŽE 

BAKAR 

(71) TECHNOLOGICAL RESOURCES PTY. 

LIMITED, Level 7, 360 Collins Street, Melbourne, 

Victoria 3000, AU 

(72) HACKL, Ralph, Peter, 62 Rutland Avenue, Mount 

Eliza, Victoria 3930, AU; BROWN, Paul, Leslie, 15 

David Smith Place, Kiama, New South Wales 2533, AU; 

KITTELTY, Daniel, Arthur, 2/46 View Street, Pascoe 

Vale, Victoria 3044, AU; NAJJAR, Pauline, Maree, 14 

Francis Street, Coburg, Victoria 3058, AU; 

ZONNEVELD, Anna, 10 Kenarra Court, Hurstbridge, 

Victoria 3099, AU; YOUNG, Jason, Maurice, 29 

Pinewood Drive, Hastings, Victoria 3915, AU 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 

(57) Postupak za izluživanje ruda koje sadrže bakar 

uključuje izluživanje ruda koje sadrže bakar ili 

koncentrata ili jalovine ruda ili koncentrata pomoću 

tečnosti za luženje u prisustvu aditiva koji poboljšava 

rastvaranje bakra iz minerala bakra u rudama i 

koncentratima obrazovanjem kompleksa između (a) 

sumpora, koji potiče iz minerala bakra u rudama, i (b) 

aditiva. Postupak za izluživanje ruda koje sadrže bakar, 

koji uključuje izluživanje ruda koje sadrže bakar ili 

koncentrata ili jalovine ruda ili koncentrata 

pomoću  tečnosti za luženje, uključuje izluživanje ruda 

koje sadrže bakar ili koncentrata ili jalovine ruda ili 

koncentrata pomoću tečnosti za luženje u prisustvu 

organskog kompleksirajućeg aditiva koji sadrži azot koji 

obrazuje kompleks između sumpora, koji potiče iz 

minerala bakra u rudama, i aditiva. 

 
 

(54) LEACHING COPPER-CONTAINING ORES 

 

(57) A method of leaching copper-containing ores includes 

leaching copper-containing ores or concentrates or tailings of 

the ores or concentrates with a leach liquor in the presence of 

an additive that enhances the dissolution of copper from copper 

minerals in the ores and concentrates by forming a complex 

between (a) sulfur, that has originated from copper minerals in 

the ores, and (b) the additive. A method of leaching copper- 

containing ores includes leaching copper-containing ores or 

concentrates or tailings of the ores or concentrates with a leach 

liquor includes leaching copper-containing ores or concentrates 

or tailings of the ores or concentrates with a leach liquor in the 

presence of a nitrogen-containing organic complexing additive 

that forms a complex between sulfur, that has originated from 

copper minerals in the ores, and the additive. 
 

(51)  E04H 12/18 (2006.01)

 E04H 12/32 (2006.01)

 G09F 17/00 (2006.01) 

(11) 2018/1315 А1 

(21) P-2018/1315 (22) 30.10.2018. 

(54) ROTIRAJUĆI NOSAČ ZASTAVE 

(71) AMIGA D.O.O. KRALJEVO, Tike Kolarevića 66, 

36000 Kraljevo, RS 

(57) Rotirajući nosač zastave sastoji se iz električnog 

vitla (1) za podizanje i spuštanje sklopa (7) 

nosača  zastave,   zastave (14),  obrtnog postolja 

(6),  rotirajućeg uređaja karabinera (3) i okretnih vijaka 

(5). Opremu rotirajućeg nosača zastave čini remenica (2) 

postavljena na nosače, preko koje prelazi uže električnog 

vitla (1). Iznad remenice (2) ugrađen je karabiner (3), sa 

zadatkom da obrtno kretanje zastave (14)  pretvori u 

pravolinijsko kretanje unutrašjeg tega (4) i onemogući 

međusobno upredanje užadi unutar stuba jarbola. Kao 

dodatna sigurnost protiv međusobnog upredanja užadi, 

postavljen je okretni vijak (5) na unutrašnjem tegu (4), 

što omogućava obrtanje svakog užeta (1) oko sopstvene 

ose. Dejstvo vetra na sklop (7) nosača zastave i zastave 

(14) prenose fiksirajući trnovi (13) koji su sastavni deo 

sklopa (7) nosača zastave. Trnovi (13) spajanjem sa 

nosačima zabrave omogućuju da se obrtno kretanje 

zastave (14) prenese na obrtno postolje (6), što 

omogućava obrtanje zastave (14) za 360°. 
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(54) ROTATING FLAG HOLDER 

 

(57) Rotating flag holder consists of an electric hoist (1) for 

lifting and lowering of flag holder assembly (7), a flag (14), 

a rotary stand (6), a rotating device carabiner (3) and 

rotating screws (5). The rotating flag holder gear is made up 

of a pulley (2) placed on supports, over which an electric 

hoist (1) rope  passes. A rotating device carabiner (3) is 

integrated over the pulley (2), aimed at transformation of 

rotational motion of the flag (14) into linear motion of an 

inner weight (4) and at  preventing mutual twisting of the 

ropes (1) inside the mast pillar. As an additional security 

against mutual twisting of the ropes, a swivel screw (5) is 

placed on the inner weight (4), which enables rotation of 

each rope  around its axis. Acting of wind on the flag holder 

assembly (7) and flag (14) is transmitted by fixing pins (13) 

that are part of  the flag holder assembly (7). It is by 

engaging the pins (13) with locking brackets that rotational 

motion of the flag (14) is transmitted  to rotary stand (6), 

which enables rotation of the flag (14) by 360°. 
 

(51)  H04N 21/00 (2011.01)

 H04N 21/454 (2011.01)

 H04N 21/466 (2011.01) 

(11) 2018/1423 А1 

(21) P-2018/1423 (22) 19.11.2018. 

(54) POSTUPAK PRIMENE PAMETNOG 

ELEKTRONSKOG VODIČA ZA PROGRAME 

(71) RT-RK DOO, Narodnog fronta 23a, 21000 Novi 

Sad, RS; PRIVREDNO DRUŠTVO U OBLASTI 

INFORMACIONIH I KOMUNIKACIONIH 

TEHNOLOGIJA INSTITUT RT-RK DOO BANJA 

LUKA, Patre 5, Banja Luka, BA 

(72) POPOVIĆ, Nikola, Elezagići b.b., 78418 Nova 

Topola, RS; SAVIĆ, Milan, Momčila Tapavice 14, 

21000 Novi Sad, RS; VELIKIĆ, Gordana, Vladimira 

Nikolića 16, 21000 Novi Sad, RS; POPOVIĆ, Miroslav, 

Lasla Gala 7/14, 21000 Novi Sad, RS 

(57) Postupak primene pametnog elektronskog vodiča za 

programe (pEVP) primenjiv u televizijskoj industriji. 

Pronalazak se koristi kod Set-top-box ili sličnih uređaja za 

prijem i kontrolu multimedijalnog sadržaja. U današnje 

vreme, usled velike ponude programa različitih kategorija 

(filmski, sportski, itd.) koji su na raspolaganju korisnicima, 

nije lako naći baš onaj sadržaj koji najvše odgovara njihovom 

interesovanju. Nije lako da korisnik prolazi kroz sve 

programe i pamti na kom programu i u koje vreme se emituje 

sadržaj koji najviše odgovara njegovom interesovanju. Kao 

rešenje tog problema se koristi ovaj pronalazak. Pronalazak 

predstavlja postupak za pEVP koji radi tako što korisniku 

omogućava da pomuću daljinskog upravljača, sa funkcijama 

za ocenjivanje sadržaja, ocenjuje sadržaj koji trenutno gleda. 

Na osnovu ocena koje korisnik dodeljuje nekom sadržaju, 

korisniku će biti prikazan pEVP filtriran ne samo po 

kategorijama programa već i po vrsti sadržaja unutar tih 

programa te će korisniku biti prikazan sadržaj koji najviše 

odgovara njegovom interesovanju. 

 

 
 

(54) PROCEDURE OF APPLICATION SMART 

ELECTRONIC PROGRAM GUIDE 

 

(57) Procedure of application smart electronic program guide 

(sEPG) applies in the television industry. The invention is 

used at a Set-top box or similar devices for receiving and 

controlling multimedia content. Nowadays, due to the great 

offer of programs of various cathephories (film, sports, etc.) 

that are available, it is not easy for users to find exactly that 

content that best suits their interests. It is not easy that the user 

goes through all programs and remembers on which 

program, and at what time, is the content that best suits his 

interest is broadcast. As a solution to this problem, the present 

invention is used. The invention represents a procedure for 

sEPG which works in such a way which allows the user that 

with the help of the remote control , with functions for 

content rating, rating the content which is currently watching. 

Based on the ratings that a user assigns to some content, the 

user will be shown an sEPG filtered not only by program 

categories, but also by the type of content within these 

programs and the user will be shown the content that best 

suits his interest. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ПАТЕНАТА / Publications of 

Entered Changes in Patent Applications  
од 16.04.2020. до 15.05.2020. године 

 

Промена пренос права 

 

За пријаву патента број П-2020/0155 извршен 

је пренос на TONIX PHARMA HOLDINGS 

LIMITED, 5th Floor 31 Victoria Street, Hamiltom, HM 

10 , BM; 
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РЕГИСТРОВАНИ ПАТЕНТИ / Patents granted 
 

 

(51)  A01G 17/02 (2006.01) (11) 60164 B1 

(21) P-2020/0375 (22) 23.06.2014. 

(30) IT  03.07.2013.  TO20130556 

(96) 23.06.2014.   14173406.1 

(97) 22.01.2020.   EP2820940 B   2020/04   EN 

(54) PNEUMATSKI ODSTRANJIVAČ LISTOVA 

PNEUMATIC LEAF REMOVER 

(73) OLMI SRL, Via Serramassone 9/A, 14055 

Castigliole d'Asti (AT), IT 

(72) OLMI, Franco, c/o OLMI s.r.l., Via Serramassone 

9/A, 14055 Castigliole d'Asti (AT), IT 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
 

(51)  A01N 43/40 (2006.01)

 A01N 43/50 (2006.01)

 A01N 43/54 (2006.01)

 A01N 43/82 (2006.01)

 A01N 43/88 (2006.01)

 A01N 47/06 (2006.01)

 A01N 55/00 (2006.01) 

(11) 60099 B1 

(21) P-2020/0383 (22) 06.10.2016. 

(30) US  06.10.2015.  201562238050 P 

(86) WO 06.10.2016.   PCT/EP2016/073932 

(87) WO 13.04.2017.   WO 2017/060389 

(96) 06.10.2016.   16777706.9 

(97) 15.01.2020.   EP3358952 B   2020/03   EN 

(54) JEDINJENJA I KOMPOZICIJE SA 

NOKDAUN EFEKTOM ILI AKTIVNOŠĆU 

INHIBICIJE HRANJENJA KRVLJU KOD 

ŠTETNIH INSEKATA 

COMPOUNDS AND COMPOSITIONS HAVING 

KNOCK-DOWN OR BLOOD FEED INHIBITION 

ACTIVITY AGAINST INSECT PESTS 

(73) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, CH 

(72) HUETER, Ottmar, Franz, Syngenta Crop Protection 

AG, Schaffhauserstrasse, 4332 Stein, CH; HOPPE, 

Mark, Syngenta Crop Protection AG, 

Schaffhauserstrasse, 4332 Stein, CH; MAIENFISCH, 

Peter, Syngenta Crop Protection AG, 

Schaffhauserstrasse 215, 4058 Basel, CH; WEGE, 

Philip, Syngenta Jealott's Hill International, Research 

Centre, Bracknell, Berkshire RG42 6EY, GB; 

PITTERNA, Thomas, Syngenta Crop Protection AG, 

Schaffhauserstrasse, 4332 Stein, CH; BOEGER, 

Manfred, (Deceased), (Deceased), DE 

(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Beograd-

Zemun 
 

(51)  A01N 43/56 (2006.01)

 A01N 53/00 (2006.01)

 A61K 31/22 (2006.01)

 A61K 31/415 (2006.01)

 A61K 47/14 (2006.01)

 A61K 47/20 (2006.01)

 A61P 33/00 (2006.01) 

(11) 60109 B1 

(21) P-2020/0380 (22) 22.02.2013. 

(30) US  23.02.2012.  201261602472 P 

(86) WO 22.02.2013.   PCT/US2013/027312 

(87) WO 29.08.2013.   WO 2013/126694 

(96) 22.02.2013.   13707523.0 

(97) 22.01.2020.   EP2816898 B   2020/04   EN 

(54) TOPIKALNE KOMPOZICIJE KOJE SADRŽE 

FIPRONIL I PERMETRIN I POSTUPCI ZA 

NJIHOVU UPOTREBU 
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(30) IT  27.01.2014.  VI20140021 

(86) WO 27.01.2015.   PCT/IB2015/050603 

(87) WO 30.07.2015.   WO 2015/111027 

(96) 27.01.2015.   15708290.0 

(97) 08.01.2020.   EP3099877 B   2020/02   EN 

(54) HIDRAULIČNA ŠARKA MALE MASIVNOSTI 

LOW-BULKINESS HYDRAULIC HINGE 

(73) IN & TEC S.R.L., Via Guglielmo Oberdan 1/A, 

25128 Brescia, IT 

(72) BACCHETTI, Luciano, Via Della Fonte 9/c, I-

25075 Nave (BS), IT 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
 

(51)  E06B 7/30 (2006.01)

 G02B 13/00 (2006.01)

 G02B 25/04 (2006.01)

 G02B 27/00 (2006.01) 

(11) 60158 B1 

(21) P-2020/0399 (22) 12.04.2016. 

(30) IT  13.04.2015.  VE20150015 

(86) WO 12.04.2016.   PCT/IB2016/052064 

(87) WO 20.10.2016.   WO 2016/166656 

(96) 12.04.2016.   16725905.0 

(97) 29.01.2020.   EP3283719 B   2020/05   EN 

(54) UREDJAJ ZA POBOLJŠANJE 

BINOKULARNOG VIZUELNOG POLJA 

INSTALLATION FOR IMPROVING THE 

BINOCULAR VISUAL FIELD 

(73) E.V.S. SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA SEMPLIFICATA, Viale Gian Galeazzo 25, 

20136 Milano, IT 

(72) ALBERTI, Alessandro, Umberto, Via Fontanile 

Cristina 10, 20090 Cusago, IT 

(74) POPOVIĆ, Gordana i ost., Takovska 19,  

11000 Beograd 
 

(51)  E21C 35/18 (2006.01)

 E21C 35/193 (2006.01) 
(11) 60169 B1 

(21) P-2020/0437 (22) 28.04.2017. 

(30) DE  12.05.2016.  102016108808 

(86) WO 28.04.2017.   PCT/EP2017/060157 

(87) WO 16.11.2017.   WO 2017/194328 

(96) 28.04.2017.   17720767.7 

(97) 22.01.2020.   EP3259447 B   2020/04   DE 

(54) DLETO SA NOSEĆIM ELEMENTOM SA 

CENTRIRAJUĆIM UMETKOM 

PICK COMPRISING A SUPPORT ELEMENT WITH 

A CENTERING INSERT 

(73) BETEK GMBH & CO. KG, Sulgener Strasse 21-

23, 78733 Aichhalden, DE 

(72) KRÄMER, Ulrich, Leubach 6, 77709 Wolfach, DE; 

FRIEDERICHS, Heiko, Zubermoosstr. 79/1, 78733 

Aichhalden, DE 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28, 

11000 Beograd 
 

(51)  F16B 25/00 (2006.01)

 F16B 25/10 (2006.01) 
(11) 60110 B1 

(21) P-2020/0381 (22) 15.05.2017. 

(96) 15.05.2017.   17170965.2 

(97) 15.01.2020.   EP3404273 B   2020/03   DE 

(54) ELEMENT VIJKA 

SCREW ELEMENT 

(73) SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG, 

Kölner Strasse 71-77, 58256 Ennepetal, DE 

(72) LANGEWIESCHE, Frank, Schwelmer Str. 18, 

45549 Sprockhövel, DE 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  F17C 3/08 (2006.01)

 B62D 47/00 (2006.01)

 F17C 9/02 (2006.01)

 F17C 13/02 (2006.01) 

(11) 60071 B1 

(21) P-2020/0302 (22) 17.11.2014. 

(96) 17.11.2014.   14193458.8 

(97) 18.12.2019.   EP3021032 B   2019/51   DE 

(54) UREĐAJ ZA PRIJEM KRIOGENOG FLUIDA 

DEVICE FOR HOLDING A CRYOFLUID 

(73) SALZBURGER ALUMINIUM 

AKTIENGESELLSCHAFT, Lend 25, 5651 Lend, AT 

(72) LIND, Christoph, Hofstätten 90, 8200 Gleisdorf, 

AT; NUßBAUMER, Christian, Mühlbach 455, 5505 

Mühlbach am Hochkönig, AT 

(74) PETOŠEVIĆ DOO BEOGRAD, Bulevar 

oslobođenja 87, 11040 Beograd 
 

(51)  F23D 1/02 (2006.01)

 F23C 7/00 (2006.01)

 F23D 1/00 (2006.01) 

(11) 60083 B1 

(21) P-2020/0385 (22) 28.10.2016. 

(30) FI  30.10.2015.  20155773 

(86) WO 28.10.2016.   PCT/FI2016/050756 

(87) WO 04.05.2017.   WO 2017/072413 

(96) 28.10.2016.   16795401.5 

(97) 12.02.2020.   EP3368825 B   2020/07   EN 

(54) GORIONIK I APARAT ZA DOPREMANJE 

SITNE ČVRSTE SUPSTANCE ZA GORIONIK 

BURNER AND FINE SOLIDS FEEDING 

APPARATUS FOR A BURNER 

(73) OUTOTEC (FINLAND) OY, Rauhalanpuisto 9, 

02230 Espoo, FI 
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(72) BJÖRKLUND, Peter, Oppilaantie 13 A 5, 02360 

Espoo, FI; MIETTINEN, Elli, Näkinkaari 9B9, 02320 

Espoo, FI; LAANINEN, Aki, Piispanmäenkuja 6 D 16, 

02240 Espoo, FI; SUOMINEN, Sarianna, Jälkimaininki 

2a11, 02320 Espoo, FI; EKLUND, Kaj, Paratiisintie 25 

A 2, 28610 Pori, FI 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
 

(51)  F25D 21/02 (2006.01) (11) 60088 B1 

(21) P-2020/0342 (22) 20.04.2016. 

(30) IT  20.04.2015.  MI20150564 

(96) 20.04.2016.   16020148.9 

(97) 29.01.2020.   EP3086060 B   2020/05   EN 

(54) POSTUPAK ODMRZAVANJA I UREĐAJ ZA 

HLAĐENJE ILI APARAT ZA KLIMATIZACIJU  

DEFROSTING METHOD AND DEVICE FOR 

REFRIGERATING OR AIR CONDITIONING 

APPARATUS 

(73) LU-VE S.P.A., Via V. Veneto 11, 21100 VARESE, IT 

(72) MERLO, Umberto, c/o LU-VE S.p.A., Via Vittorio 

Veneto, 11, I-21100 Varese (VA), IT; MADDIOTTO, 

Davide, c/o LU-VE S.p.A., Via Vittorio Veneto, 11, I-

21100 Varese (VA), IT 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  F27D 99/00 (2010.01) (11) 60067 B1 

(21) P-2020/0330 (22) 07.04.2016. 

(30) FI  08.04.2015.  20155255 

(86) WO 07.04.2016.   PCT/FI2016/050215 

(87) WO 13.10.2016.   WO 2016/162602 

(96) 07.04.2016.   16717179.2 

(97) 01.01.2020.   EP3280966 B   2020/01   EN 

(54) GORIONIK I SISTEM ZA RASPRŠIVANJE 

ZA GORIONIK 

BURNER AND SPREADING ARRANGEMENT FOR 

A BURNER 

(73) OUTOTEC (FINLAND) OY, Rauhalanpuisto 9, 

02230 Espoo, FI 

(72) MIETTINEN, Elli, Näkinkaari 9B9, 02320 Espoo, 

FI; SUOMINEN, Sarianna, Jälkimaininki 2a11, 02320 

Espoo, FI; PESONEN, Lauri, P., 3384 Raspberry Bush 

Trail, Oakville, Ontario L6L 6V2, CA; LAANINEN, 

Aki, Piispanmäenkuja 6 D 16, 02240 Espoo, FI; 

AHOKAINEN, Tapio, Vanhaväylä 19 A, 00830 

Helsinki, FI; EKLUND, Kaj, Paratiisintie 25 A 2, 28610 

Pori, FI; LAHTINEN, Markku, Latvatie 11 Z, 02710 

Espoo, FI; BJÖRKLUND, Peter, Oppilaantie 13 A 5, 

02360 Espoo, FI 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
 

(51)  F28G 1/06 (2006.01)

 F23B 80/00 (2006.01) 
(11) 60157 B1 

(21) P-2020/0331 (22) 12.04.2017. 

(30) AT  18.05.2016.  504612016 

(96) 12.04.2017.   17166239.8 

(97) 19.02.2020.   EP3246652 B   2020/08   DE 

(54) UREĐAJ ZA ZAGREVANJE 

HEATING DEVICE 

(73) ÖKOFEN FORSCHUNGS- UND 

ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT M.B.H., 

Gewerbepark 1, 4133 Niederkappel, AT 

(72) ORTNER, Herbert, Mühlgasse 8, 4132 Lembach, AT 

(74) POPOVIĆ, Gordana i ost., Takovska 19,  

11000 Beograd 
 

(51)  G01K 13/02 (2006.01)

 G01L 9/00 (2006.01)

 G01L 19/14 (2006.01) 

(11) 60148 B1 

(21) P-2020/0372 (22) 20.12.2013. 

(30) IT  21.12.2012.  TO20121130 

(86) WO 20.12.2013.   PCT/IB2013/061208 

(87) WO 26.06.2014.   WO 2014/097255 

(96) 20.12.2013.   13826972.5 

(97) 08.01.2020.   EP2936102 B   2020/02   EN 

(54) SENZOR PRITISKA 

PRESSURE SENSOR 

(73) METALLUX SA, Via Moree 12, 6850 Mendrisio, CH 

(72) MONICHINO, Massimo, c/o Metallux SA Via 

Moree 12, CH-6850 Mendrisio, CH 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
 

(51)  G01R 31/02 (2006.01)

 G01R 15/16 (2006.01) 
(11) 60130 B1 

(21) P-2020/0304 (22) 05.09.2017. 

(30) DE  07.09.2016.  102016116695 

(86) WO 05.09.2017.   PCT/EP2017/072162 

(87) WO 15.03.2018.   WO 2018/046465 

(96) 05.09.2017.   17771352.6 

(97) 18.12.2019.   EP3374776 B   2019/51   DE 

(54) POSTUPAK I MERNI UREĐAJ ZA 

ISPITIVANJE KABLOVSKOG OŽIČENJA 

METHOD AND MEASURING APPARATUS FOR 

CHECKING A CABLE HARNESS 

(73) ESPI LOGISTICS GMBH, Kellerstr. 15,  

91126 Schwabach, DE 

(72) LOCHMANN, Rüdiger, Kellerstr. 15,  

91126 Schwabach, DE 

(74) JANKOVIĆ, Mara, Vlajkovićeva 28,  

11000 Beograd 
 

(51)  G01V 11/00 (2006.01) (11) 60120 B1 

(21) P-2020/0347 (22) 12.09.2016. 

(86) WO 12.09.2016.   PCT/EP2016/071455 

(87) WO 15.03.2018.   WO 2018/046110 

(96) 12.09.2016.   16763289.2 

(97) 08.01.2020.   EP3510427 B   2020/02   DE 

(54) POSTUPAK ISPITIVANJA NALAZIŠTA 

SIROVINA 
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METHOD FOR EXPLORING RAW MATERIAL 

DEPOSITS 

(73) LEMPKE, Roman, Mariendorfer Damm 212, 12107 

Berlin, DE; DREIUCKER, Wolfgang, Waltraudstrasse 

21C, 15366 Hönow, DE; MAGDEBURG, Frank, Am 

Berge 29, 15366 Hönow, DE 

(72) LEMPKE, Roman, Mariendorfer Damm 212, 12107 

Berlin, DE; DREIUCKER Wolfgang, Waltraudstrasse 

21C, 15366 Hönow, DE; MAGDEBURG, Frank, Am 

Berge 29, 15366 Hönow, DE 

(74) PETOŠEVIĆ DOO BEOGRAD, Bulevar 

oslobođenja 87, 11040 Beograd 
 

(51)  G07C 1/24 (2006.01)
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(11) 60113 B1 
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(30) US  29.11.2010.  417471 P 

NL  29.11.2010.  2005772 

(86) WO 08.11.2011.   PCT/EP2011/069656 

(87) WO 07.06.2012.   WO 2012/072382 

(96) 08.11.2011.   11782581.0 

(97) 08.01.2020.   EP2646988 B   2020/02   EN 

(54) POSTUPAK I SISTEM ZA DETEKCIJU 

DOGAĐAJA NA SPORTSKOJ STAZI 

METHOD AND SYSTEM FOR DETECTING AN 

EVENT ON A SPORTS TRACK 

(73) MYLAPS B.V., Zuiderhoutlaan 4, 2012 PJ 

Haarlem, NL 

(72) VAN, RENS, Bas, Jan, Emile, Zuiderhoutlaan 4, 

NL-2012 PJ Haarlem, NL 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

(51)  G16B 20/00 (2019.01) (11) 60166 B1 
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(54) POSTUPAK ZA ODREĐIVANJE 

TOLERANCIJE KUKURUZA NA SUŠU 

METHOD FOR DETERMINING DROUGHT 

TOLERANCE IN MAIZE 

(73) LIMAGRAIN EUROPE, Rue Henri Mondor, 

Biopôle Clermont-Limagne, 63360 Saint-Beauzire, FR 

(72) MURIGNEUX, Alain, 7 Impasse des Boutons d'or, 

63670 La Roche Blanche, FR; HENRIOT, Fabienne, 10 

Place Van Gogh, 63400 Chamaliere, FR; PERSONNE, 

Manuel, Limagrain Europe - Centre de Recherche - Bât 

7, Route d'Ennezat, 63720 Chappes, FR; RENAULT, 
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(73) TAE TECHNOLOGIES, INC., 19631 Pauling, 
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Apt. 216, Novosibirsk 630117, RU; IVANOV, 

Alexandr, A., 31/1 Zolotodolinskaya Street Apt. 5, 
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(73) DOLBY INTERNATIONAL AB, Apollo Building, 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of 

Entered Changes of Registered Patents 
од 16.04.2020. до 15.05.2020. године 

  

 

Промена пренос права 

 

За патент бр. 57293 извршен је пренос на 

ANNIKKI GMBH., Dr. Auner Strasse 20/1, 8074 

Raaba-Grambach, ATandNovolana GmbH, 

Paracelsusweg 1, 8144 Tobelbad, AT; 
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СЕРТИФИКАТ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection Certificate 
 

ЗАХТЕВИ ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Requests for 

the grant of the Supplementary Protection Certificate 
 

 

(21) SDZ-2020/0002 (11) 2020/0002 

(22) 6.4.2020. (13) I1 

(71) JANSSEN BIOTECH, INC., 800/850 Ridgeview 

Drive , PA 19044, Horsham, US 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28, 

11000 Beograd, RS 

(68) 55963 

(54) HUMANA ANTI-IL-23 ANTITELA, 

KOMPOZICIJE, METODE I UPOTREBE 

(92) 515-01-04600-18-001  10/10/2019  RS 

(95) GUSELKUMAB 
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ЗАХТЕВИ ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА ПАТЕНАТА 

Requests for the Extension of the effects of  

European Patent Applications 

Mеђународни кодови за идентификацију библиографских података 

патената -WIPO ST. 9 
Recommendation Concerning bibliographic Data on and relating to Patents - WIPO ST. 9 

 

Објава захтева  за проширење европских пријава патената 
Publication of Requests for the Extension of the effects of European Patent Applications 

 

Објава повучених захтева за проширење европских пријава патената 
Publication of withdrawn applications for the Ehtension of the effects of European Patent 

Applications 
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МЕЂУНАРОДНИ КОДОВИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ 

БИБЛИОГРАФСКИХ ПОДАТАКА ПАТЕНАТА -WIPO ST. 9 

Recommendation Concerning Bibliographic Data On And Relating To Patents - WIPO ST. 9 

 

 (51) Класификациона ознака по 

Међународној класификацији патената 

 Број објаве европске пријаве 

патента 

(23) Датум повлачења/одбијања захтева 

(30) Подаци о праву првенства међународне пријаве патента 

(86) Број и датум подношења међународне пријаве патента  

(96) Број европске пријаве патента, датум подношења и језик на којем је пријава поднета  

(87) Број и датум међународне објаве пријаве патента 

(97) Број објаве европске пријаве патента, датум објаве и језик на којем је пријава 

објављена 

(41) Датум када је податак постао доступан јавности 

(54) Назив проналаска на енглеском језику 

(71) Подаци о подносиоцу пријаве 

(72) Подаци о проналазачу 

(74) Подаци о пуномоћнику 

 

  

 Међународне пријаве које се објављују према члану 21. Уговора о сарадњи у области пријава 

патената  (PCT Ugovor) у смислу става 1. члана 158. Европске патентне конвенције (EURO-

PCT  prijave) означене су звездицом. 

 

У овом броју Гласника објављујемо:  
објаве захтева за проширење европских пријава патената за Републику Србију  и објаве 

повучених захтева за проширење европских пријава патената за Републику Србију из EPO 
Patent Bulletin бр. 17/2020– 20/2020  (22.04.2020. до 13.05.2020.). 

 
 

Више података о пријавама можете наћи у  European Patent Bulletin (службено гласило 

Европског  патентног завода) у склопу INID кода (97) 
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ОБЈАВА ЗАХТЕВА ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА ПАТЕНАТА 
 

 

(51) A61K   47/68 (2017.01)  (11) EP 3539572 A1 

 A61K   47/62 (2017.01) 

 A61P   35/00 (2006.01) 

(30) US 24.08.2005. 71085805 P 

 US 04.05.2006. 79771306 P 

(96) EP 19156303.0   14.08.2006.   EN 

(97) EP 3539572   18.09.2019.   201938   EN 

(54) PROCESS FOR PREPARING 

MAYTANSINOID ANTIBODY CONJUGATES 
(71) IMMUNOGEN, INC., 830 Winter Street, 

Waltham, MA 02451, US 

(72) DAI, YONG, 15 Beechwood Circle, 

Northborough,, MA Massachusetts 01532, US 

WANG, YONG, 27 Pequot Road, Wayland,, MA 

Massachusetts 01778, US 

JIN, SHENGJIN, 415 Arlington Street, Acton,, MA 

Massachusetts 01720, US 

MESHULAM, DEBORAH H., 32 James Street 6, 

Brookline,, MA Massachusetts 02446, US 

AMPHLETT, GODFREY W., 8 1/2 Ash Street Place, 

Cambridge,, MA Massachusetts 02138, US 

(74) MILLER, DAVID JAMES, Mathys & Squire 

LLP The Shard 32 London Bridge Street, London SE1 

9SG, GB 
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ОБЈАВА ПОВУЧЕНИХ ЗАХТЕВА ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА 

ПАТЕНАТА 
 

 

(51) A01N   43/36 (2006.01)  (11) EP 2400842 A1 * 

 A61K   31/40 (2006.01) 

 A61K    9/06 (2006.01) 

 A61K   31/79 (2006.01) 

 A61K   31/573(2006.01) 

(23) 21.03.2020. 

(30) US 27.02.2009. 380463 

(86) PCT/US2010025251   24.02.2010.   EN 

(96) EP 10746775.5   24.02.2010.   EN 

(87) WO2010099212   02.09.2010.   201035 

(97) EP 2400842   04.01.2012.   201201   EN 

(54) OTIC COMPOSITIONS USEFUL FOR THE 

TREATMENT OF INFECTIONS OF THE INTERNAL 

AND EXTERNAL EAR IN MAMMALS 
(71) FORESIGHT BIOTHERAPEUTICS, INC., 50 

W. 57th Street, 15th Floor, New York, NY 10019, US 

(72) CAPRIOTTI, JOSEPH, A., 1 Morningside Drive 

Apt. 917, New YorkNY 10025, US 

LIANG, BO, Bromley Place, East BrunswickNJ 08816, US 

SAMSON, C., MICHAEL, 630 1st Ave.25K, New 

YorkNY 10016, US 

STEIN, JASON, 500 E. 77th Street Apt. 1035,  

New YorkNY 10162, US 

WEISER, MICHAEL, 1020 Park Ave. Apt. 3c,  

New YorkNY 10028, US 

(74) CARPMAELS & RANSFORD LLP, One 

Southampton Row, London WC1B 5HA, GB 

_____________________________________________ 

 

(51) A01N   65/00 (2009.01)  (11) EP 2217075 A1 * 

 A61K   49/10 (2006.01) 

 G01R   33/465(2006.01) 

 G01R   33/485(2006.01) 

(23) 08.11.2019. 

(30) US 02.11.2007. 996146 P 

(86) PCT/US2008082265   03.11.2008.   EN 

(96) EP 08844229.8   03.11.2008.   EN 

(87) WO2009059306   07.05.2009.   200919 

(97) EP 2217075   18.08.2010.   201033   EN 

(54) EVALUATION OF COMPLIANCE WITH A 

URIDINE DIETARY SUPPLEMENTATION 

REGIMEN USING MAGNETIC RESONANCE 

SPECTROSCOPY 
(71) MASSACHUSETTS INSTITUTE OF 

TECHNOLOGY, 77 Massachusetts Avenue, Cambridge, 

MA 02139, US 

(72) WURTMAN, RICHARD, 300 Boyleston Street, 

BostonMA 02116, US 

(74) KORN, RICHARD MERVYN, Pearl Cohen 

Zedek Latzer Baratz UK LLP The Gridiron Building 

One Pancras Square, London N1C 4AG, GB 

(51) A23L    1/305 (2006.01)  (11) EP 2156753 A1 * 

 A23C    9/152 (2006.01) 

 A23D    9/007 (2006.01) 

 A23L    1/22 (2006.01) 

 A23L    1/24 (2006.01) 

 A23L    1/227 (2006.01) 

 A23L    1/228 (2006.01) 

(23) 06.02.2020. 

(30) JP 08.05.2007. 2007123769 

(86) PCT/JP2008058325   01.05.2008.   JA 

(96) EP 08752255.3   01.05.2008.   JA 

(87) WO2008139945   20.11.2008.   200847 

(97) EP 2156753   24.02.2010.   201008   EN 

(54) LOW-FAT FOOD 
(71) AJINOMOTO CO., INC., 15-1, Kyobashi 1-

chome Chuo-ku, Tokyo 104-8315, JP 

(72) NAGASAKI, HIROAKI, c/o AJINOMOTO CO. 

INC.1-1 Suzuki-choKawasaki-ku, Kawasaki-

shiKanagawa 210-8681, JP 

MIYAMURA, NAOHIRO, c/o AJINOMOTO CO. 

INC.1-1 Suzuki-choKawasaki-ku, Kawasaki-

shiKanagawa 210-8681, JP 

ETO, YUZURU, c/o AJINOMOTO CO. INC.1-1 

Suzuki-choKawasaki-ku, Kawasaki-shiKanagawa 210-

8681, JP 

(74) STREHL SCHÜBEL-HOPF & PARTNER, 

Maximilianstrasse 54, 80538 München, DE 

_____________________________________________ 

 

(51) C07D  241/44 (2006.01)  (11) EP 2364974 A1 

 C07D  401/12 (2006.01) 

 C07D  403/12 (2006.01) 

 C07D  407/12 (2006.01) 

 C07D  409/12 (2006.01) 

 C07D  413/12 (2006.01) 

 C07D  405/12 (2006.01) 

 C07D  417/12 (2006.01) 

 A61K   31/498(2006.01) 

 A61K   31/4985(2006.01) 

 A61P   35/00 (2006.01) 

(23) 19.11.2019. 

(30) US 07.10.2005. 724570 P 

 US 08.06.2006. 812690 P 

(96) EP 11167227.5   09.10.2006.   EN 

(97) EP 2364974   14.09.2011.   201137   EN 

(54) N-(3-PHENYLAMINO-QUINOXALIN-2-YL)-

BENZENESULFONAMIDE DERIVATIVES AS 

PHOSPHATIDYLINOSITOL 3-KINASE 

INHIBITORS 
(71) EXELIXIS, INC., 1851 Harbor Bay Parkway, 

Alameda, CA 94502-3010, US 
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(72) NUSS, JOHN, M., 16 Woodranch Circle, 

Danville, CA 94506, US 

TESFAI, ZEROM, 23219 Canyon Terrace Drive, Castro 

Valley, CA 94552, US 

WANG, YONG, 667 Catamaran Street, Apt. 3, Foster 

City, CA 94404, US 

XU, WEI, 327 Glasgow Circle, Danville, CA 94526, US 

BAJJALIEH, WILLIAM, 2086 45th Avenue, San 

Francisco, CA 94116, US 

BANNEN, LYNNE, CANNE, 1086 Rio Vista Drive, 

Pacifica, CA 94044, US 

BROWN, S., DAVID, 12 Sorrel Lane, San Carlos,  

CA 94070, US 

KEARNEY, PATRICK, 195 Bocana Street, San 

Francisco, CA 94110, US 

MAC, MORRISON, 2567 30th Avenue, San Francisco, 

CA 94116, US 

MARLOWE, CHARLES, K., 636 California Way, 

Emerald Hills, CA 94062, US 

(74) MURGITROYD & COMPANY, Murgitroyd 

House 165-169 Scotland Street, Glasgow G5 8PL, GB 

_____________________________________________ 

 

(51) C07D  405/12 (2006.01)  (11) EP 3101019 A1 

 A61K   31/404(2006.01) 

 A61P   35/00 (2006.01) 

 C07D  209/32 (2006.01) 

 C07D  211/96 (2006.01) 

 C07D  213/64 (2006.01) 

 C07D  215/20 (2006.01) 

 C07D  217/16 (2006.01) 

 C07D  235/26 (2006.01) 

 C07D  249/04 (2006.01) 

 C07D  295/14 (2006.01) 

 C07D  309/14 (2006.01) 

 C07D  401/12 (2006.01) 

 C07D  295/125(2006.01) 

(23) 05.11.2019. 

(96) EP 16169764.4   04.12.2009.   EN 

(97) EP 3101019   07.12.2016.   201649   EN 

(54) SULFONAMIDE DERIVATIVES AS BCL-2-

SELECTIVE APOPTOSIS-INDUCING AGENTS 

FOR THE TREATMENT OF CANCER AND 

IMMUNE DISEASES 
(71) ABBVIE INC., 1 North Waukegan Road, North 

Chicago, IL 60064, US 

(72) BRUNCKO, MILAN, P.O. Box 6004831231 

Prairie Ridge, Green Oaks, IL Illinois, US 

DING, HONG, 7465 Clem Drive, Gurnee, IL 60031, US 

DOHERTY, GEORGE, A., 1605 Bush Ct, Libertyville, 

IL 60048, US 

ELMORE, STEVEN, W., 239 Ash Lane, Northbrook, IL 

60062, US 

 

 

 

HASVOLD, LISA, 522 Shakespeare Drive, Grayslake, 

IL 60030, US 

HEXAMER, LAURA, 439 Gatewood Lane, Grayslake, 

IL 60030, US 

KUNZER, AARON, R., 615 W. Burr Oak Drive, 

Arlington Heights, IL 60004-1928, US 

MANTEI, ROBERT, A., 4203 Carolyn Ct, Franklin, WI 

53132, US 

MCCLELLAN, WILLIAM, J., 1212 N. Sheridan Rd, 

Waukegan, IL 60085, US 

PARK, CHANG, H., 2871 North Southern Hills, 

Wadsworth, IL 60083, US 

PARK, CHEOL-MIN, 5312 F George Court, Gurnee, IL 

60031, US 

PETROS, ANDREW, M., 940 Ambria Drive, 

Mundelein, IL 60060, US 

SONG, XIAOHONG, 34037 Sulkey Drive, Grayslake, 

IL 60030, US 

SOUERS, ANDREW, J., 901 HinmanApt 3A, Evanston, 

IL 60202, US 

SULLIVAN, GERARD, M., 1212 Tulip Tree Court, 

Lake Villa, IL 60046, US 

TAO, ZHI-FU, 1532 Vineyard Drive, Gurnee, IL 60031, US 

WANG, GARY, T., 1904 Darnell St, Libertyville, IL 

60048, US 

WANG, LE, 338 East Colonial Drive, Vernon Hills, IL 

60061, US 

WANG, XILU, 34056 Sulkey Drive, Grayslake, IL 

60030, US 

WENDT, MICHAEL, D., 1445 Maindstone Drive, 

Vernon Hills, IL 60061, US 

_____________________________________________ 

 

(51) C08L    5/00 (2006.01)  (11) EP 2433983 A1 

 C08L    3/00 (2006.01) 

 C03C   25/32 (2006.01) 

 C07H    5/04 (2006.01) 

(23) 10.03.2020. 

(30) US 26.07.2005. 702456 P 

 US 22.12.2005. 743071 P 

(96) EP 11171768.2   26.07.2006.   EN 

(97) EP 2433983   28.03.2012.   201213   EN 

(54) BINDERS AND MATERIALS MADE 

THEREWITH 
(71) KNAUF INSULATION GMBH, One Knauf 

Drive, Shelbyville, IN 46176-1496, US 

(72) SWIFT, BRIAN, c/o Knauf InsulationOne Knauf 

Drive, Shelbyville, IN Indiana 46176-1496, US 

XU, RUIJIAN, c/o Knauf InsulationOne Knauf Drive, 

Shelbyville, IN Indiana 46176-1496, US 

KISSELL, RONALD, c/o Knauf InsulationOne Knauf 

Drive, Shelbyville, IN Indiana 46176-1496, US 

(74) ARC-IP, ARC-IP sprl Rue Emile Francqui 4, 

1435 Mont-Saint-Guibert, BE 
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(51) H02N   11/00 (2006.01)  (11) EP 2387822 A2 * 

(23) 24.02.2020. 

(30) US 13.01.2009. 144315 P 

 US 18.08.2009. 543312 

(86) PCT/US2010000038   07.01.2010.   EN 

(96) EP 10700896.3   07.01.2010.   EN 

(87) WO2010083022   22.07.2010.   201029 

(97) EP 2387822   23.11.2011.   201147   EN 

(54) ENERGY TRANSDUCER AND METHOD 
(71) PELLEGRINI, GERALD N., 37 Granby Road, 

Worcester, MA 01604, US 

(72) PELLEGRINI, GERALD N., 37 Granby Road, 

Worcester, MA 01604, US 

(74) RUPPRECHT, KAY, Meissner Bolte 

Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB 

Widenmayerstraße 47, 80538 München, DE 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2020/5 

Intellectual Property Gazette  2020/5 

46 ЗИС / RS / IPO 

 

ЖИГОВИ / Trademarks 
 

 

 

Међународни кодови за идентификацију 

библиографских података о жиговима 

према - WIPO St. 60 
 

 

Recommendation concerning 

bibliographic data 

 relating to trademarks - WIPO St. 60 
 

   

Регистарски број (111) Number of the registration 

Датум регистрације (151) Date of the registration 

Очекивани датум престанка важења жига (181) Expected expiration date of the registration 

Број пријаве (210) Number of the application 

Датум подношења пријаве (220) Date of filing of the application 

Подаци о изложбеном праву првенства (230) Data concerning exhibitions 

Подаци о праву првенства на основу Париске 

конвенције 
(300) Data relating to priority under the Paris Convention 

Списак роба и услуга према Ничанској 

класификацији роба и услуга 
(511) List of goods and services according the Nice 

Classification of Goods and Service 

Изјава подносиоца пријаве да не тражи ексклузивно 

право за поједине нединстиктивне елементе знака 
(526) Disclaimer 

Опис фигуративних елеменатa жига 

према Бечкој класификацији 
(531) Description of figurative elements of the marks 

according to the Vienna Classification 

Изглед знака (540) Reproduction of the mark 

Назнака о природи или врсти знака (550) Indication relating to the nature or kind of mark 

Информација о затраженим бојама на знаку (591) Information concerning the colors claimed 

Име и адреса носиоца жига (732) Name and address of the holder of the registration 

Име и адреса пуномоћника (740) Name and address of the representative 
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ОБЈАВА ПРИЈАВА ЖИГОВА / Publication of Trademarks Applications 
 

(210) Ж- 2020-132 (220) 03.02.2020. 

(731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, 

Chollerstrasse 4 , 6300 Zug, CH 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

MILKA JUST FOR YOU 

(511) 30  какао; пића на бази какаоа и чоколаде и 

препарати за прављење истих; чоколада, 

немедицински кондиторски производи, нарочито 

кондиторски производи од чоколаде и кондиторски 

производи од шећера; бисквити, наполитанке, 

колачи, пецива, чизкејк (колач од сира), пекарски 

производи и тесто, полупрерађен производ; 

препарати од житарица; јестиви лед, наиме 

сладоледи, смрзнути слаткиши и десерти; охлађени 

слаткиши и десерти; чоколадни намази.  

 

(210) Ж- 2020-133 (220) 04.02.2020. 

(731) TERMALNA RIVIJERA, 7. августа б.б., 

15350, Богатић, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 27.05.01; 29.01.02; 29.01.04  

(591) плава Рал:5015, жута Рал:1016  

(511) 35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

43  услуге обезбеђивања хране и пића; привремени 

смештај.  

44  бањске услуге; саветовање у вези дијететике и 

исхране; услуге центара за рехабилитацију и 

центара за опоравак.  

 

(210) Ж- 2020-134 (220) 04.02.2020. 

(731) Јелена Вујић, Славка Ћурувије бр. 45,  

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.21; 29.01.12 

(591) Pantone Warm Grey 1C; C:17, M:16, Y:20, K:0; 

Pantone 729C; C:23, M:48, Y:70, K:13.  

(511) 3  козметика; козметичка уља за кожу; 

козметичке креме; козметичке креме за кожу; 

козметичке креме за лице и тело; козметичке креме за 

негу; козметичке креме за негу коже; козметичке 

креме за негу тела; козметичке креме за руке; 

козметичке креме и лосиони; козметичке креме и 

лосиони за негу лица и тела; козметички лосиони за 

кожу; козметички лосиони за косу; козметички 

лосиони за лице; козметички лосиони за негу коже; 

козметички препарати; козметички препарати за 

купке и туширање; козметички препарати за лице; 

козметички препарати за лице и тело; козметички 

препарати за негу и третирање коже; козметички 

препарати за негу коже; козметички препарати за негу 

лица; козметички препарати за негу тела; козметички 

сетови; лосиони за козметичку употребу; лосиони за 

лице и негу тела; млеко за лице и тело; млеко за 

скидање шминке; млеко за тело; помаде за 

козметичку употребу; препарати за купање и 

туширање; препарати за негу коже; препарати за негу 

тела и за козметичку негу; средства за чишћење лица; 

средства за чишћење коже; уља за негу лица.   

 

(210) Ж- 2020-136 (220) 04.02.2020. 

(731) SKY CORPORATION doo, Димитрија 

Туцовића 28а, 11050, Београд-Звездара, RS 

(740) Адвокат Владица Станић, Стјепана Љубише 

бр. 10, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10  

(511) 3  козметичке креме; креме за кожу; 

козметички препарати за кожу; помаде за 

козметичку употребу; препарати за сунчање; 

препарати за туширање и личну хигијену.  

5  фармацеутски препарати за негу коже; 

медицински препарати за купање; мелеми за 

медицинску употребу; фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2020-138 (220) 05.02.2020. 

(731) Јулијана Марјановић Јовичић, Гајева 1, 

11000, Београд, RS 
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(740) Александра Видић, адвокат, Церска 84,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.15.21; 25.01.01; 25.01.05; 26.01.05; 

26.01.16; 26.01.18; 26.01.24; 26.11.11; 27.05.01  

(511) 16  папир, штампане ствари, штампане 

публикације, књиге, књиговезачки материјал, 

канцеларијски материјал, уметнички материјали, 

материјали за обуку и наставу, пластични 

материјали за паковање.   

18  кожа и имитација коже,животињска кожа; 

кофери и путне торбе; торбе, кишобрани, 

сунцобрани и штапови за ходање; бичеви, сарачка 

и седларска роба.   

28  игре, играчке, предмети за игру, украси за јелке, 

карте за игру.   
 

(210) Ж- 2020-141 (220) 05.02.2020. 

(731) Novartis AG, 4002 Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Беоргад 

(540) 

VILSPOX 

(511) 5  фармацеутски препарати за људску 

употребу.  
 

(210) Ж- 2020-144 (220) 06.02.2020. 

(731) Intercontinental Great Brands LLC, 100 

Deforest Avenue , East Hanover NJ 07936, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

Što više vi imate poverenja, oni 

više otkrivaju 

(511) 30  пекарски производи, препарати од 

житарица, житарице за доручак, хлеб, двопек, 

слатки и слани бисквити, крекери, кекси, суви 

колачићи, наполитанке, плочице од житарица, 

вафли, колачи, пецива, мрвице, бисквитно тесто 

или тесто за пециво, кондиторски производи, 

јестиви лед, наиме сладоледи, десерти, смрзнуто 

пециво и смрзнути десерти, охлађено пециво и 

охлађени десерти.  

(210) Ж- 2020-145 (220) 05.02.2020. 

(731) Studio moda doo, Сечењи Ивана бр. 3,  

24000, Суботица, RS 

(740) Адвокат Нађа Штављанин, Ђуре Ђаковића 

бр. 2, 24000, Субоотица 

(540) 

Hop Hop Shop 

(511) 25  женска обућа; чизме; полу чизме; 

еспадриле; папуче; обућа за плажу; сандале; 

ципеле; потпетице; спортске ципеле; кломпе; 

ципеле за кишу.  
 

(210) Ж- 2020-146 (220) 05.02.2020. 

(731) Зоран Павловић, Панте Срећковића број 

25,стан бр. 7, 11000, Београд, RS 

(540) 

4-H SWELL (STATES OF 

WELLNESS) LEADER & 

EMPLOYEE DEVELOPMENT 

(511) 41  обука на пољу личног развоја; обука и 

усавршавање за развој људских ресурса; обука и 

усавршавање за развој људских ресурса тимова и 

организација; обука (тренирање); вођење 

радионица и семинара на тему самосвесности; 

вођење радионица и семинара на тему личне 

свести; образовне услуге у виду тренинга.  
 

(210) Ж- 2020-147 (220) 05.02.2020. 

(731) Шандор Здравко, Ћирила и Методија 49, 

21000, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Шандор Заварко, Полита Десничића 

1, 21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.11  

(511) 7  филтер и за чишћење расхлађеног ваздуха, 

за моторе, напајачи карбуратора, уређаји за паљење 

мотора са унутрашњим сагоревањем, алтернатори, 

вентили [делови машина], масне карике [делови 

машина], делови клипова, клипни прстенови, 

четкице за динамо, добоши [делови машина], 

кућишта [делови машина], спој нице за машине и 

моторе, куглични лежајеви, грејачи за дизел 
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моторе, четкице [делови машина], убризгавачи за 

моторе, ременице, карбуратори, држачи [делови 

машина], једносмерни вентили [делови машина], 

компресори (машине); турбокомпресори, ременице 

[делови машина], динамо, стартери за моторе и 

машине, пумпе [делови машина и мотора], 

регулатори [делови машина].   

9  калеми, електрични, батерије, електричне, за 

возила, акумулатори, електрични, за возила, мерач 

киселине за батерије, плоче за батерије, звиждећи 

аларми, акустични аларми, звучни аларми, магнети, 

електромагнетни калемови, аларми, електрични 

апарати за даљинско паљење, електрични апарати 

за паљење са удаљености, батерије за осветљавање, 

амперметри, пуњачи за електричне акумулаторе, 

жмигавци [светлосна сигнализација], звучници, 

пуњачи батерија, осигурачи, радио апарати, возачке 

рукавице, индикатори брзине, батерије, електричне, 

акумулатор, електрични, управљачки апарати, 

аутоматски, за возила, ауто-радио, симулатори 

управљања и контроле возила, регулатори напона 

за возила, исправљачи струје. 

37  одржавање и поправка моторних возила; 

постављање и поправка апарата за климатизацију; 

рестаурација машина, мотора који су истрошени 

или делимично уништени; обнављање машина које 

су истрошене или делимично уништене, услуге 

поправке возила у квару.   
 

(210) Ж- 2020-148 (220) 05.02.2020. 

(731) Шандор Здравко, Ћирила и Методија 49, 

21000, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Шандор Заварко, Полита Десничића 

1, 21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 25.07.03; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.11; 

29.01.02; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, жута.  

(511) 7  филтер и за чишћење расхлађеног ваздуха, 

за моторе, напајачи карбуратора, уређаји за паљење 

мотора са унутрашњим сагоревањем, алтернатори, 

вентили [делови машина], масне карике [делови 

машина], делови клипова, клипни прстенови, 

четкице за динамо, добоши [делови машина], 

кућишта [делови машина], спој нице за машине и 

моторе, куглични лежајеви, грејачи за дизел 

моторе, четкице [делови машина], убризгавачи за 

моторе, ременице, карбуратори, држачи [делови 

машина], једносмерни вентили [делови машина], 

компресори (машине); турбокомпресори, ременице 

[делови машина], динамо, стартери за моторе и 

машине, пумпе [делови машина и мотора], 

регулатори [делови машина].   

9  калеми, електрични, батерије, електричне, за 

возила, акумулатори, електрични, за возила, мерач 

киселине за батерије, плоче за батерије, звиждећи 

аларми, акустични аларми, звучни аларми, магнети, 

електромагнетни калемови, аларми, електрични 

апарати за даљинско паљење, електрични апарати 

за паљење са удаљености, батерије за осветљавање, 

амперметри, пуњачи за електричне акумулаторе, 

жмигавци [светлосна сигнализација], звучници, 

пуњачи батерија, осигурачи, радио апарати, возачке 

рукавице, индикатори брзине, батерије, електричне, 

акумулатор, електрични, управљачки апарати, 

аутоматски, за возила, ауто-радио, симулатори 

управљања и контроле возила, регулатори напона 

за возила, исправљачи струје. 

37  одржавање и поправка моторних возила; 

постављање и поправка апарата за климатизацију; 

рестаурација машина, мотора који су истрошени 

или делимично уништени; обнављање машина које 

су истрошене или делимично уништене, услуге 

поправке возила у квару.   
 

(210) Ж- 2020-149 (220) 06.02.2020. 

(731) VITARELAX DOO, Булевар Арсенија 

Чарнојевића 76, 11070, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.11.01; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.04; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) сива и црвена.   

(526) Izjavljujem da netražim bilo kakva isključiva 

prava na PARADISO van znaka kao celine.  

(511) 8  ножеви, виљушке и кашике.  

9  хи-фи аудио уређаји; кухињске ваге; кухињски 

мерачи времена; апарати за снимање, пренос, 

обраду и репродукцију звука, слике или података.   

10  апарати за масажу; масажери за главу; 

масажери за стопала; масажери за тело.  

11  апарати за грејање; апарати за кување; апарати 

за печење; уређаји за расвету, грејање, производњу 

паре, кување, хлађење, сушење, вентилацију, 

водоснабдевање и апарати за санитарне потребе.  
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14  драгоцени накит; накит за жене; накит за 

мушкарце; накит на децу.  

18  кишобрани, сунцобрани и штапови за ходање; 

животињска кожа; имитација коже; кофери и путне 

торбе.  

21  кућне или кухињске справе и посуде; прибор и 

посуде за кућну и кухињску употребу; сетови 

кухињских посуда; апарати за скупљање прашине, 

неелектрични.  

24  вунена ћебад; вунена ћебад за кревете; вунене 

тканине; постељина; вреће за спавање са јастуком; 

јастучнице; прекривачи за јастуке.  

27  теписи, асуре, простирке и отирачи, линолеум и 

други материјали за покривање подова.  

39  организација превоза и путовања; паковање и 

складиштење робе.   
 

(210) Ж- 2020-151 (220) 06.02.2020. 

(731) Public Joint Stock Company Gazprom Neft 

Rusia, Pochtamtskaya, dom 3-5, liter A, ch. pom. 1N, 

kab. 2401, 190000, Saint Petersburg, RU 

(740) Весна Живковић, Македонска 30,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.19; 26.02.05; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.11; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црна, наранџаста.  

(511) 4  aлкохол [гориво]; антрацит; бензин; 

бензинско гориво; брикети за сагоревање; брикети 

од тресета [гориво]; брикети угља; восак за 

осветљавање; восак за ремење; восак за скије; восак 

карнауба палме; восак [непрерађен]; вунена маст; 

гас за осветљавање; говеђи лој; горива; горива на 

бази алкохола; гориво за осветљавање; гориво из 

биомасе; графит за подмазивање; дизел уље; 

додаци, који нису хемикалије, за моторна горива; 

дрвени брикети; дрвени опиљци за потпаљивање 

ватре; дрвени угаљ [гориво]; електрична енергија; 

етанол [гориво]; желе од петролеја за индустријску 

употребу; згуснути гас [гориво]; индустријска уља; 

индустријске масти; индустријски восак; керозин; 

кокс; коштано уље за индустријску употребу; 

ксилен гориво; ланолин за употребу у производњи 

козметике; лигнит; лигроин; мазива; мазут; масти 

за заштиту коже; масти за обућу; масти за оружје; 

масти за подмазивање; масти за производе од коже; 

масти за ремење; материјал за паљење ватре; 

мешавина испарљивих горива; минерална горива; 

мирисне свеће; моторна уља; нафта; нафтни етар; 

нискокалорични плин; ноћна расвета [свеће]; 

огревно дрво; озокерит; олеин; папирне траке за 

потпаљивање ватре; парафин; петролеј [прерађен 

или непрерађен]; плинско гориво; плинско уље; 

погонско гориво; потпаљивачи; препарати за 

везивање прашине за чишћење; препарати за 

уклањање прашине; препарати против 

проклизавања каишева, ремења; препарати сојиног 

уља за одмашћивање кухињског посуђа; пчелињи 

восак; пчелињи восак за употребу у производњи 

козметике; рибље уље, нејестиво; рицинусово уље 

за индустријске сврхе; свеће; свећице за божићне 

јелке; смесе за упијање прашине; смеше за 

везивање прашине; стеарин; сунцокретово уље за 

индустријску примену; течности за сечење; тресет 

[горива]; угаљ; угаљ за наргиле; угљена нафта; 

угљена прашина [гориво]; уља за боје; уља за 

заштиту зидова; уља за конзервацију коже; уља за 

осветљавање; уља за текстил; уља за уклањање 

оплате [грађевинска]; уља од угљеног катрана; уље 

за влажење; уље за ложење; уље за подмазивање; 

уље репе за индустријску употребу; фитиљи за 

лампе; фитиљи за свеће; цересин восак; шпиритус 

од метил алкохола.   

9  зд наочаре; close-up сочива; wah-wah педале; 

аерометри; азбестна одећа за заштиту од ватре; 

азбестне рукавице за заштиту од несреће; 

актинометри; акумулатор, електрични; 

акумулаторске посуде; акустичне мембране; 

акустичне спојнице; акустични аларми; акустични 

цевоводи; акцелерометри; аларми; алармна звона, 

електрична; алкометри; алхидаде [део теодолита, 

геодетског инструмента]; амперметри; аноде; 

анодне батерије; антене; антикатоде; апарат за 

мерење нагиба; апарат за регулисање топлоте; 

апарат за транспирацију кисеоника; апарат за 

центрирање фотографских слајдова; апарати за 

анализирање хране; апарати за анализу ваздуха; 

апарати за балансирање; апарати за бележење 

времена; апарати за гашење ватре; апарати за 

глачање фотографских снимака; апарати за 

даљинско управљање; апарати за демагнетизацију 

магнетних трака; апарати за дестилацију за научне 

потребе; апарати за дисање за подводно пливање; 

апарати за дисање, изузев за вештачко дисање; 

апарати за замену игала на грамофон има; апарати 

за интерну комуникацију; апарати за магнетну 

резонанцу [MRI], који нису за медицинску 

употребу; апарати за мерење; апарати за мерење 

брзине [фотографски]; апарати за мерење дебљине 

коже; апарати за мерење притиска; апарати за 

мерење раздаљине; апарати за мерење удаљености; 

апарати за обраду података; апарати за обуку; 
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апарати за поморску сигнализацију; апарати за 

праћење, који нису за употребу у медицини; 

апарати за пренос звука; апарати за прецизна 

мерења; апарати за проверу брзине возила; апарати 

за проверу поштанских марака; апарати за 

пројекцију, пројектори; апарати за репродуковање 

звука; апарати за сателитску навигацију; апарати за 

сечење филма; апарати за снимање звука; апарати 

за суфлирање [телепромптери]; апарати за сушење 

фотографских снимака; апарати за тестирање који 

нису за медицинску употребу; апарати за 

увећавање [фотографски]; апарати за ферментацију 

[лабораторијски]; апарати за цртање шема; апарати 

за чишћење дискова са снимљеним звуком; апарати 

и инсталације за производњу рендгенских зрака, не 

за медицинску употребу; апарати и инструменти за 

астрономију; апарати и инструменти за вагање; 

апарати и инструменти за физику; апарати и 

инструменти за хемију; апарати и опрема за 

спашавање живота; апертометри [оптика]; 

апликаци]е за рачунарске софтвере које се могу 

преузимати; арматуре [за струју]; аудиовизуелни 

апарати за обуку; аудио и видео пријем ници; аудио 

интерфејси; аудио миксете; аутоматски индикатори 

ниског притиска у гумама возила; ауто-радио; 

бакарна жица, изолована; банкомати [АТМ]; 

барометри; батерије, електричне; батерије, 

електричне, за возила; батерије за електронске 

цигарете; батерије за осветљавање; бежични 

телефони; бетатрони; биометријске личне карте; 

биометријски пасоши; биочипови; блицеви 

[фотографски]; блиц лампе [фотографске]; браве, 

електричне; бројачи; бројачи корака; бројачи 

навоја; бројачи обртаја; ваге; ваге за бебе; ваге за 

купатила; ваге са анализатором телесне масе; 

вакум-метри; вакумске цеви [радио]; вариометри; 

ватрогасна црева; ватростално стакло 

[лабораторијско]; ветроказ за одређивање правца 

ветра; ветромери [анемометри]; видео екрани; 

видео касете; видео пројектори; видео рекордери; 

видео телефони; видео-траке; видео уређаји за 

надгледање беба; визири за шлемове; вискови; 

високофреквентни апарати; вођице или олово за 

дубиномере; возачке рукавице; воки-токи; вокмен; 

волтметри; временски прекидачи, аутоматски; 

галванометри; галванске батерије; галванске 

ћелије; гасометри [инструменти за мерење]; 

геодетске справе и инструменти; говорне цеви; 

грамофон и; гранични мерач [столарија]; графички 

елементи за мобилне телефоне који се могу 

преузети са интернета; громобрани; даљинометри; 

датотеке слика које се могу преузимати; ДВД 

плејери; двогледи; дензиметри; дензитометри; 

дестилацијске посуде за лабораторијске 

експерименте; детектори; детектори дима; 

детектори фалсификованог новца; дигиталне 

метеоролошке станице; дигитални знаци; 

дигитални рамови за фотографије; дигитални 

термостати за контролу климатизације; 

дијагностички апарати, не за медицинску употребу; 

динамометри; диоде које емитују светло [ЛЕД]; 

дисаљке; диск драјвери за рачунаре; диско в и за 

снимање звука; дистрибуционе конзоле [за струју]; 

дифракциони апарат у микроскопији за преламање 

спектра; ДНА чипови; дозиметри; дубиномери; 

дубиномери, мерачи дубине мора; еквилајзери 

[аудио апарати]; екрани за фотогравуру; 

електрифициране ограде; електрична звона на 

вратима; електричне жице; електричне инсталације 

за даљинско управљање индустријским процесима; 

електричне инсталације за спречавање провала; 

електричне спојнице; електричне утичнице; 

електрични адаптери; електрични апарати за 

даљинско паљење; електрични апарати за 

комутацију; електрични водови; електрични 

каблови; електрични колектори; електрични 

претварачи; електрични проводници; електрични 

утикачи; електрични цевоводи; електродинамички 

апарати за даљинско управљање сигналима; 

електродинамички апарати за даљинску контролу 

железничке пруге; електролизатори; 

електромагнетни калемови; електронске етикете за 

производе; електронске интерактивне табле; 

електронске огрлице за дресуру животиња; 

електронске оловке [за видео-дисплеје]; 

електронске партитуре које се могу преузети он-

лајн; електронске публикације које се могу 

преузимати; електронске табле за обавештења; 

електронске цеви за појачавање; електронски 

кључеви као даљински управљачи; електронски 

новчаници који се могу преузимати; електронски 

нумерички дисплеји; електронски планери; 

електронски системи контроле приступа за 

блокирање врата; емотикони за мобилне телефоне 

који се могу преузети; епидијаскопи; ергометри; 

железнички сигурносни уређаји; жица за 

осигураче; жмигавци [светлосна сигнализација]; 

затварач бленде [фотографски]; затварачи струјног 

кола; затварачи [фотографски]; заштитна одела за 

авијатичаре; заштитне кациге; заштитне кациге за 

спорт; заштитне маске; заштитне фолије 

прилагођене за екране рачунара; заштитне фолије 

прилагођене за смартфоне: заштитни уређаји за 

личну употребу у случају несреће; заштитни 

уређаји против рендгенског зрачења, не за 

медицинску употребу; звиждаљке за псе; звиждећи 

аларми; звона [упозоравајући уређаји]; звучни 

апарати и машине; звучници; зујалице; игле за 

геодетске компасе; игле за грамофоне; 

идентификационе облоге за електричне каблове; 

идентификациони конци за електричне жице; 

издавачи карата; инвертори струје; индикатори 
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брзине; индикатори губитка струје; индикатори за 

количину; индикатори нивоа воде; индикатори 

притиска; индикатори притиска за вентиле; 

индикатори температуре; индуктори [за струју]; 

инкубатори за културе бактерија; инструменти за 

геодетско мерење; инструменти за испитивање 

гасова; инструменти за лоцирање звука; 

инструменти за мерење висине; инструменти за 

мерење вискозитета, густине; инструменти за 

нивелацију; инструменти за нивелирање; 

инструменти за одређивање азимута; инструменти 

за осматрање; инструменти и машине за тестирање 

материјала; инструменти који садрже окуларе; 

интегрисана кола; интерактивни терминали са 

екранима осетљивим на додир; интерфејси за 

рачунаре; инфрацрвени детектори; исправљачи 

струје; јастучићи за слушалице; јонизациони 

апарати, не за пречишћавање ваздуха или воде; 

каблови за стартовање мотора; каблови са 

оптичким влакнима; калеми, електрични; калемови 

за пригушивање; калемови [фотографски]; 

калориметри; камере за вожњу уназад; камкордери; 

кантари [пијачне ваге]; капаљке за мерење, осим за 

медицинску и кућну употребу; капиларне цеви; 

капсуле за спасавање у случају природних 

катастрофа; картице са интегрисаним колима 

[паметне картице]; касете за видео игре; 

касетофони; катанци, електронски; катоде; катодни 

анти-корозивни апарати; кациге за виртуелну 

стварност; кертриџи за мастило, празни, за 

штампаче и фотокопир апарате; кинематографске 

камере; кинематографски филм, осветљен; 

клепетуше за усмеравање стоке; клизни лењири; 

клизни шестари; коаксијални каблови; кодиране 

картице за откључавање; кодиране магнетне 

картице; кодиране наруквице за идентификацију, 

магнетне; командне ручице [џојстици] за употребу 

са рачуна ром, осим за видео игре; коморе за 

декомпресију; компакт дискови [аудио-видео]; 

компакт диск плејери; компаратор; компаси за 

одређивање правца; компјутерске периферне 

јединице; компјутерски хардвер; комутатори; 

кондензатори; конектори [струјни]; контакти, 

електрични; контакти за електричне линије; 

контактна сочива; контролне табле [за струју]; 

контролни инструменти за котлове; контролни 

сатови [уређаји за евиденцију времена]; 

космографски инструменти; корективна сочива 

[оптичка]; криптографски кључеви који се могу 

даунлаудовати за примање и трошење крипто-

валуте; кристали галенита [детектори]; кројачки 

метар; кружни логаритмар; купе за саобраћајну 

сигнализацију; кутије за звучнике; кутије за 

контактна сочива; кутије за микроскопска стакла; 

кутије за наочаре; кутије посебно направљене за 

фотографске апарате и инструменте; кућишта за 

акумулаторе; лабораторијске пипете; 

лабораторијске посуде; лабораторијске центрифуге; 

лабораторијски роботи; лактодензиметри; 

лактометри; лампе за мрачне коморе 

[фотографске]; ланци за премер земљишта; 

ланчићи за наочаре; лаптоп рачуна ри; ласери, који 

нису за медицинску употребу; лењири [мерни 

инструменти]; летве за нивелисање [инструменти 

за мерење земљишта]; либеле [инструменти за 

утврђивање хоризонтале]; лимитатори [за струју]; 

лични дигитални асистенти [РОА]; лутка-главе за 

обуку фризера [опрема за обуку]; лутке за 

испитивање сигурности при судару возила; лутке за 

реанимацију [апарати за наставу]; магичне лампе 

[пројектори нацртаних слика у простору]; магнети; 

магнетне жице; магнетне идентификационе 

картице; магнетне траке за рачунаре; магнетне 

траке; магнетни декодери; магнетни дискови; 

магнетни носиоци података; магнетофони; 

манометри; маркери за обележавање ивица; маске 

за заваривање; математички инструменти; 

материјали за електричне водове [жице, каблови]; 

матрице [мерни инструменти]; машине за бројање и 

сортирање новца; машине за гласање; машине за 

диктирање; машине за мерење тежине; машине за 

рачунање; машине за фактурисање; машине са 

перфорираним картицама за канцеларије; 

мегафони; мелодије за мобилне телефоне које се 

могу преузимати; мембране за научне апарате; 

меморијске картице за машине за видео игре; 

мерачи; мерачи величине прста; мерачи величине 

прстена; мерачи висине; мерачи за нарезивање 

шрафова; мерачи [инструменти за мерење]; мерачи 

јачине алкохола; мерачи километраже за возила; 

мерачи површине, сферометри; мерачи потрошње 

бензина; мерачи протока; мерачи салинитета; 

мерачи сахарина; мерачи фреквенције; мерач 

киселине за батерије; мерне кашике; мерне летве 

[геодетски инструменти]; мерне сонде за научне 

сврхе; мерни инструменти; мерни инструменти, 

електрични; мерни компаси; метал детектори за 

индустријску или војну примену; метеоролошки 

балони; метеоролошки инструменти; метри [мерни 

инструменти]; метрономи; механизми за апарате 

који се покрећу бројачем; механизми за апарате 

који се покрећу кованицама; механички знаци; 

механички или светлећи сигнали; микрометарски 

завртњи за оптичке инструменте; микрометри; 

микропроцесори; микроскопи; микротоми; 

микрофони; мишеви са куглицом за управљање 

[компјутерски периферни уређаји]; миш 

[рачунарска периферна опрема]; млазнице за 

ватрогасна црева; мобилни телефони; модеми; 

монитори [компјутерска опрема]; монитори 

[компјутерски програми]; морнарички компаси; 

мрачне коморе [фотографске]; мреже за заштиту од 
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несреће; мрежни трансформатори; музичке 

датотеке, фајлови, које се могу преузимати; 

музички аутомати који се покрећу кованицама 

[џубокс]; навигациони апарати за возила [путни 

рачунари]; навигациони инструменти; навлаке за 

РОД уређаје [личне дигиталне помоћне уређаје]; 

навлаке за лаптопове; навлаке за паметне телефоне; 

налепнице индикатори температуре, не за 

медицинске намене; намештај посебно прављен за 

лабораторије; наочаре за сунце; наочаре [оптика]; 

наочаре против заслепљивања; наутички апарати и 

инструменти; неонски знаци; нивелатори са живом, 

либеле; ниско фреквентни звучници [сабвуфери]; 

нишански телескопи за ватрена оружја; нонијуси, 

шублери; носачи за електричне калемове; носачи 

тамних плоча [фотографски]; носиви монитори са 

видео дисплејем; носиви рачунари; носиви уређаји 

за мерење активности; носни чепови за пливаче и 

рониоце; ноутбук рачунари; објективи за снимање 

селфија; објективи [сочива] [оптичка]; овоскопи, 

електрични осветљивачи јаја; огледала за 

инспекцију рада; одећа за заштиту од несрећа, 

радијације и пожара; одећа за заштиту од пожара; 

одећа отпорна на метке; озонизатори [озонатори]; 

оквири за дијапозитиве у фотографији; октанти; 

окулари; оловна лопта виска; омметри; омоти за 

електричне утичнице; оперативни рачунарски 

програми, снимљени; оплате за електричне 

каблове; опрема за телефонирање слободних руку 

[хендс фри]; оптичарски производи; оптичка 

влакна; оптичка огледала; оптичка сочива; оптичка 

стакла; оптичке лампе; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички компакт 

дискови [ЦД-pом]; оптички кондензатори; оптички 

носиоци података; оптички читачи слова, симбола; 

органске светлеће диоде [OLED]; осигурачи; 

ослонци за ручни зглоб за рад са рачуна рима; 

осцилографи; отпорници, електрични; паметне 

наочаре; паметне наруквице [мерни инструменти]; 

паметни сатови; паметно прстење; панцир прслуци 

за заштиту од метака; паркинг метри; паркинг 

сензори за возила; перископи; петри посуде; пећи 

за лабораторијску употребу; пешчани сатови; 

пиезоелектрични сензори; пирометри; питот цеви; 

планиметри; плотери; плоче за батерије; плутаче за 

означавање; плутаче за спасавање; подлоге за 

"мишеве"; појасеви за спасавање; појасеви за тегове 

за рониоце; појасеви за тело као потпора при 

подизању терета; појачала; поклопци за 

фотографска сочива; покретна пумпа, возило, за 

гашење пожара; покривала за главу као заштитни 

шлемови; полариметри; полупроводници; 

полупроводничке плочице за израду интегрисаних 

кола; постоља за реторте; постоља за фотографске 

апарате; посуде за испирање [фотографске]; 

предајни уређаји [телекомуникациони]; прекидачи, 

електрични; прекидачи струјног кола; преносиви 

мултимедијални читачи, плејери; преносници 

електронских сигнала; прецизне ваге; пригушивачи 

за осветљење; призме [оптичке]; проводне цеви за 

монтирање рефлектора; пројектни екрани; 

пројектори слајдова; противпожарна ћебад; 

противпожарни аларми; противпожарни излази; 

противпожарни чамци; против провални 

упозоравајући апарати; процесори [централна 

јединица за обраду података]; прслуци за 

спасавање; прстенови за калибрацију; пумпе за 

гашење пожара; пуњачи батерија; пуњачи за 

електричне акумулаторе; пуњачи за електронске 

цигарете; радари; радио апарати; радиолошки 

апарати за индустријску употребу; радиолошки 

екрани за индустријску употребу; радио пејџери; 

радио-телеграфски склопови; радио-телефонски 

склопови; разводна кутија [струјна]; разводна 

кућишта [узидне дозне][струја]; разводне кутије [за 

струју]; разводне табле; разводне табле [за струју]; 

разводни ормани [за струју]; разводни прстенови за 

електричне водове; рамови за наочаре; рафрактори; 

рачунаљке; рачунарска меморија, уређаји; 

рачунарске софтверске платформе, снимљене или 

даунлодоване; рачунарски програми, који се могу 

преузимати; рачунарски програми, снимљени; 

рачунарски софтвер, снимљени; рачунске машине; 

регистар касе; регулатори брзине за грамофоне; 

регулатори јачине светла, електрични; регулатори 

напона за возила; регулатори преоптерећења 

напона; регулатори сценске расвете; регулациони 

апарати, електрични; редуктори, ослабљивачи [за 

струју]; резонатори за откривање подземних вода; 

релеји, електрични; рендгенске фотографије, које 

нису за медицинску употребу; рендгенске цеви, не 

за медицинске намене; рендгенски апарати, не за 

медицинску употребу; рендгенски филмови, 

осветљени; реостати; респиратори за 

пречишћавање ваздуха; респираторне маске, које 

нису за вештачко дисање; реторте; рефлектујуће 

плоче на одећи, за спречавање незгода; 

рефрактометри; решетке за батерије; роботи за 

наставу; роботи за сигурносни надзор; роботи за 

телепрезентацију; ронилачка одела; ронилачке 

маске; рукавице за виртуелну стварност; рукавице 

за заштиту од несрећа; рукавице за заштиту од 

рендгенског зрачења за индустријску употребу; 

ручице за грамофоне; ручни електронски речници; 

сателити за научне сврхе; светлеће диоде са 

квантним тачкама [QLED]; светлећи знаци; 

светлећи или механички знаци за путеве; 

светломери; светлосна сигнализација; светлосни 

електронски показивачи; секстанти; селфи штапови 

[ручни моноподи]; сигнали за маглу, 

неексплозивни; сигнална звона; сигнална расвета у 

саобраћају [сигнални уређаји]; сигналне бове; 
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сигналне звиждаљке; сигналне лампе; сигналне 

ракете, неексплозивне и које нису пиротехничке; 

сигнални панели, светлећи или механички; 

сигурносне мреже; сигурносне цираде; сигурносни 

појасеви, осим за седишта возила и за спортску 

опрему; сигурносни рефлектујући прслуци; 

сигурносни токени [уређаји за кодирање]; 

симулатори управљања и контроле возила; 

симулатори за обуку оживљавања; сирене; системи 

за распршивање за противпожарну заштиту; скале 

за мерење величине слова; скеле за спашавање; 

скенери [опрема за обраду података]; слајдови 

[фотографски]; слушалице; слушалице за 

комуникацију на даљину; смартфони [паметни 

телефони]; снопови електричних жица за 

аутомобиле; соларне батерије; соларне плоче за 

производњу електричне енергије; соленоидни 

вентили [електромагнетни прекидачи]; сонари; 

софтвер за чување екрана на рачунару, снимљен 

или даунлодован; софтвери за рачунарске игре, 

који се могу преузети; софтвери за рачунарске 

игре, снимљени; сочива за астрофотографију; 

спасилачке ласерске сигналне ракете; 

спектроскопи; спектографски апарати; специјална 

одећа за лабoраторије; спојнице за жице [за струју]; 

спојнице [опрема за обраду података]; спортске 

наочаре; спортске пиштаљке; спортски штитници 

за уста; справе за гашење ватре; справе за гашење 

пожара; стакла за наочаре; стаклено мерно посуђе; 

сталци за сушење [фотографски]; сталци 

прилагођени за лаптопове; станице за пуњење 

електричних возила; стереоскопи; стереоскопски 

апарат; столарски лењири; стробоскопи; стубови за 

бежичне антене; сушилице за употребу у 

фотографији; таблет рачунари; таксиметри; танки 

клијент рачунари; тастатуре за рачунаре; тастери за 

звона; тахометри; тегови; телевизијски апарати; 

телевизијски апарати који се покрећу кованицама; 

телеграфске жице; телеграфски апарати; 

телекомуникациони апарати у облику накита; 

телекомуникациони прекидачи; 

телекомуникациони преносници; телепринтери; 

телескопи; телескопски нишани за артиљерију; 

телефонске жице; телефонске секретарице; 

телефонски апарати; телефонски преносници; 

телефонски пријемници; теодолити; теретна вага за 

возила или животиње; термалне камере; терминали, 

електрични; терминали за кредитне картице; 

термионске цеви; термометри, не за медицинску 

употребу; термостати; термостати за возила; термо-

хигрометри; Т лењири за мерење; тонер кертриџи, 

празни, за штампаче и фотокопире; тонски носачи 

звука; торбе за лаптопове; тотализатори [сатови за 

бодове на спортским теренима]; траке за мобилне 

телефоне; траке за снимање звука; траке за 

чишћење глава за снимање; транзистори 

[електронски]; транспондери; трансформатори [за 

струју]; триоде; троношци за камере; ћебад за 

преживљавање; убрзивачи честица; увеличавајуће 

стакло [оптичко]; угаони лењири за мерење; углови 

за мерење; угломери [мерни инструменти]; узице за 

наочаре; украсни магнети; упозоравајући троуглови 

за возила; управљачки апарати, аутоматски, за 

возила; уређај за мерење брзине пловног објекта 

[мерни инструмент]; уређај за мерење таласа; 

уређаји за анализу величине наночестица; уређаји 

за глобално позиционирајући систем [GPS]; уређаји 

за електричне и електронске ефекте за музичке 

инструменте; уређаји за мерење дебљине коже; 

уређаји за мерење сателитских сигнала; уређаји за 

мерење сулфита; уређаји за монтажу 

кинематографских филмова; уређаји за надгледање 

беба; уређаји за пројектовање виртуелних 

тастатура; уређаји против ометања [за струју]; 

уринометри; УСБ прикључци; факсимил машине; 

филмови, осветљени; филтери за респираторне 

маске; филтери за ултравиолетне зраке, за 

фотографију; филтери за употребу у фотографији; 

флопи дискови; флуоресцентни екрани; 

фотографска камера; фотографске мембране; 

фотографски екрани; фотографски објективи; 

фотокопир апарати [фотографски, електростатички, 

термички]; фотометри; фотонапонске ћелије; 

фототелеграфски апарат; футроле за паметне 

телефоне; футроле за таблет рачуна ре; 

хелиографски апарат; хигрометри; хидромерачи 

киселости; хидрометри; холограми; хорне за 

звучнике; хроматографски апарати за 

лабораторијску употребу; хронографи [апарати за 

бележење времена]; хуманоидни роботи са 

вештачком интелигенцијом; цвикери; цеви за 

тестирање; цеви са електричним пражњењем, које 

нису за осветљавање; циклотрони; ципеле за 

заштиту од несрећа, радијације и пожара; црне 

кутије [за снимање података]; цртани филмови; 

чамци за спасавање; чепови за уши за рониоце; 

чипови [интегрисана кола]; читачи бар-кодова; 

читачи електронских књига; читачи [опрема за 

обраду података]; џепни електронски преводиоци; 

џепни калкулатори; џубокс за рачунаре; шестар за 

узимање спољашњих и унутрашњих мера; шлемови 

за јахање; шпијунке за врата [увеличавајуће 

стакло]; штампана кола; штампане плоче; 

штампачи за рачунаре; штампачи улазница; 

штитници од азбеста за ватрогасце; штитови за 

лице за раднике; штитници од искри; штитници за 

колена за раднике; штитници за зубе; штитници 

главе за спорт; рачунaри.   

16  адресне матрице за машине за адресирање; 

акварел боје; албуми; алманаси; амбалажа за флаше 

од папира или картона; апарати за вињете; апарати 

за обележавање бројевима; апарати за развијање 



 

 

 

 

 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2020/5 

Intellectual Property Gazette  2020/5 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

55 

фотографија; апарати за уништавање папира 

[шредери] за канцеларијску употребу; апарати и 

машине за умножавање докумената; архитектонски 

модели; аташе мапе; атласи; бележнице; беџеви са 

именом [канцеларијски прибор]; билтени; 

биолошки узорци за употребу у микроскопији 

[наставни материјал]; блокови за цртање; блокови 

[канцеларијски материјал]; бочице за мастило; 

брисачи за налив пера; брисачи за табле за писање; 

бројеви [штампарски]; бушилице за папир [зумба]; 

ваљци за кућно фарбање: ваљци за писаће машине; 

ваучери; ваши [јапански папир]; вискозни папир за 

умотавање, украсни папир; восак за калупе, који 

није за зубарску употребу; восак за печаћење; 

воштани папир; вреће за убре [од папира или 

пластике]; вреће за микроталасно кување; врећице 

[коверте, кесе] од папира или пластике, за 

паковање; географске мапе; глина од полимера за 

моделирање; глобуси; глутен [лепа к] за папир или 

употребу у домаћинству; гравуре; графитне мине за 

оловке; графичке репродукције; графички отисци; 

грбови [папирни печати]; гумиране траке за 

лепљење папира; гумиране траке [канцеларијски 

материјал]; гумице [еластичне траке] за 

канцеларије; гумице за брисање; дијаграм и; 

дописнице за најаву посебних дога аја; дописнице, 

разгледнице; држачи за креду; држачи за оловке; 

држачи оловака; држачи печата; држачи списа, 

докумената [канцеларијски прибор]; држачи 

страница књига; електрокардиографски папир; 

етикете од папира или картона; жигови [печати]; 

зарезачи за оловке, електронски и не-електронски; 

заставе од папира; игле за копирање за цртачке 

сврхе; игле за урезивање, за линорез и дуборез; 

индексне карте [канцеларијске]; индекс регистри; 

индиго папир за умножаваче; индијско мастило; 

инструменти за гравирање; инструменти за писање; 

инструменти за цртање; испуна од папира или 

картона; јастучићи за мастило; јастучићи за печате; 

јо јо држачи картица са именом [канцеларијски 

прибор]; калеми за траке са мастилом; календари; 

калупи за глину за моделирање [уметнички 

материјал]; канцеларијске машине за затварање 

коверата; канцеларијске машине за печаћење; 

канцеларијски материјал, изузев намештаја; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; карбон папир; карте; картон; 

картонске кутије за шешире; каталози; каширани 

папир; клипсе за оловке; клишеи; клишеи за 

галванопластику; књиге; књиге са песмама или 

нотама; књиговезачка платна; књиговезачке 

корице; књиговезачки апарати и машине 

[канцеларијска опрема]; књиговезачки конопци; 

књиговезачки материјал; књиговодствене књиге; 

књижице; коверте; колекционарске сличице, за 

размену, које нису за играње; комплети за цртање; 

композери за слагање; конусне папирне кесе; копче 

за навлаке за картице са именом [канцеларијски 

прибор]; корективна течност [канцеларијски 

реквизит]; корективно мастило [хелиографско]; 

коректорске траке [канцеларијски прибор]; корице 

за пасоше; креда за писање; креда у спреју; креде за 

маркирање; кројачка креда; кројеви и обрасци за 

копирање; куглице за хемијске оловке; кутије за 

матрице; кутије за оловке; кутије за печате; кутије 

са бојама [школски материјал]; лењири за цртање; 

лепак за канцеларијску или кућну употребу; лепак 

за папир или употребу у домаћинству; лепљиве 

врпце за папир или употребу у домаћинству; 

лепљиве траке за папир или употребу у 

домаћинству; леци, флајери; листови папира 

[канцеларијски]; литографије; литографска креда; 

литографска уметничка дела; литографски камен; 

магазини [периодични]; манжетне за држање 

прибора за писање; марамице од папира; марамице 

од папира за чишћење; маркери [писаћи прибор]; 

мастило; мастиљаве траке; мастиљарнице; 

материјал за обуку [изузев апарата]; материјал за 

паковање направљен од скроба; материјали за 

моделирање; материјали за писање; материјали за 

филтрирање од папира; материјали за цртање; 

материје за печаћење за канцеларијску употребу; 

машине за адресовање; машине за биговање папира 

[канцеларијска опрема]; машине за оштрење 

оловака, електронске или неелектронске; машине 

за франкирање за канцеларијску употребу; метални 

врх за индексне карте; моделарска глина; музичке 

честитке, разгледнице; мустре [шеме за вез]; 

навлаке за картице са именом; надстолњаци од 

папира; налепнице [канцеларијски прибор]; 

наливпера; налив пера и хемијске оловке 

[канцеларијски прибор]; напрсци [канцеларијски 

реквизити]; натписи од папира или картона; 

неелектронски импринтери за кредитне картице; 

неелектронски показивачи графикона; несесери са 

прибором за писање; новине; новчанице; ногаре за 

сликаре [штафелаји]; ножеви за папир [за отварање 

писама]; ножеви за стругање [брисање] за 

канцеларије; носачи лепљивих трака 

[канцеларијски прибор]; обележивачи за књиге; 

обрасци за прецртавање; овлаживачи врхова 

прстију [канцеларијски прибор]; овлаживачи за 

лепљење коверти [канцеларијски реквизити]; 

огласни панои од папира или картона; ознаке за 

поврат пртљага од папира; олеографи; оловке; 

оловке за цртање; оловке од дрвеног угља; оловке 

са графитном мином [техничке оловке]; омотачи за 

флаше од картона или папира; омоти за папир; 

омоти за чековне књижице; омоти [канцеларијски 

материјал]; палете за сликаре; памфлети; 

пантографи [справе за прецртавање]; папир; папир 

за копирање; папир за лекарске столове за 
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прегледе; папир за машине за снимање; папир за 

писање; папир за радиограме; папир за сликање и 

калиграфију; папир за увијање; папирне или 

картонске кутије; папирне кесе за стерилизацију 

медицинских инструмената; папирне копче; 

папирне марамице за уклањање шминке; папирне 

кутије за крем; папирне машне, које нису 

позамантерија и украси за косу; папирне облоге за 

фиоке, ормане, парфимисане или не; папирне траке 

и картице за бележење компјутерских програма; 

папирне траке, које нису позамантерија и украси за 

косу; папирни и картонски материјали за паковање 

[пуњење, облагање]; папирни омоти за саксије; 

папирни подметачи за стоматолошке тацне; 

папирни филтери за кафу; папир од пиринча; папир 

од пулпе, дрвене масе; паста за моделирање; пастел 

не бојице [креде у боји]; паус папир; пелир папир 

за копије [канцеларијски материјал]; пера; пера за 

туш; пера од злата; пергамент; периодичне 

публикације; перфориране картице за разбоје; 

печати; печати са адресом; писаљке за таблице; 

писаће машине [електричне и неелектричне]; 

плакати од папира или картона; планови, пројекти; 

пластика за моделирање; пластификатори 

докумената за канцеларијску употребу; пластична, 

мехураста амбалажа за паковање или умотавање; 

пластична танка растегљива фолија за обавијање 

палета; пластичне кесе за одлагање животињског 

измета; пластичне фолије за омотавање; плоче за 

гравуру; плоче за матрице; плочице за печаћење; 

плочице са хватаљком за листове папира; подлоге 

за писање; подметачи за сто од папира; подметачи 

за пивске чаше; подметачи за чаше од папира; 

подметачи од папира; подупирач за руке за 

сликаре; подупирачи за књиге; портикле од папира; 

портикле са рукавима, папирне; портрети; постери; 

постоља за мастило; постоља за пера и оловке; 

постоља за печате; постоља за фотографије; посуде 

за водене боје за уметнике; посуде за писма; посуде 

за сортирање и бројање новца; посудице за боје; 

поштанске марке; поштански жигови; прекривачи 

столова од папира; прибор за ручно лепљење 

налепница; приручници; притискачи за папир; 

пробадачи [канцеларијски материјал]; производи за 

брисање; проспекти; рачунске таблице; рибље 

туткало за употребу у канцеларијама или 

домаћинству; самолепљиве траке за папир или 

употребу у домаћинству; свеске; светлећи папир; 

секачи папира [канцеларијски прибор]; скробне 

пасте [лепила] за папир или употребу у 

домаћинству; сликарске четкице; сликарско платно; 

слике; слике, урамљене или неурамљене; слова на 

писаћим машинама, на тастатури; спајалице; 

спајалице за новац; спојени рамови [штампарски]; 

сребрни папир; средства за лепљење за папире или 

употребу у домаћинству; сталци за посуде за 

штампарска слова; стеатит [к реда за кројаче]; 

столњаци од папира; стоне полице за 

документацију са фиокама [канцеларијски прибор]; 

стоне салвете од папира; стрипови; табаци од 

рецикловане целулозе за умотавање; табле за 

цртање; табле од дрвене пулпе [канцеларијске]; 

таблице за писање; Т-лењири за цртање; тоалет 

папир; траке за бар кодове; траке за везивање 

[књиговезачке]; траке за писаће машине; траке за 

цигаре, за увијање цигарета; транспаренти [банери] 

од папира; тубе од картона; убруси за лице од 

папира; убруси од папира; угаони лењири за 

цртање; угаоници за цртање; украсне папирне 

заставице; улазнице; уложне мапе са прстеновима; 

улошци са мастилом за машине за репродуковање 

докумената; умноживачи; упијајућа хартија; 

упијајуће фолије од папира или пластике за 

паковање хране; фасцикле за списе [канцеларијски 

прибор]; фасцикле [канцеларијски материјал]; 

фигурине направљене од кашираног папира; 

филтер папир; фолије за прецртавање; фолије од 

папира или пластике за одржавање влаге за 

паковање хране]; фолије, слајдови [канцеларијски 

материјал]; формулари [штампа ни]; фото-гравуре; 

фотографије [штампане]; француски лењири 

кривуљари; хектографи; хефталице [канцеларијски 

реквизит]; хистолошки препарати за наставу; 

хромолитографи; целулоидне фолије за цртане 

филмове; цртежи који се копирају на подлогу; 

цртежи, скице; челична пера; челична слова 

[клишеи]; честитке, разгледнице; четкице за 

писање; четкице за сликаре; чешљеви за урезивање 

код сликаних дела; шаблони за украшавање хране и 

напитака; шаблони, матрице за умножавање; 

шаблони [од папира]; шестари за цртање; школска 

опрема [свеске и прибор за писање]; школске 

табле; шљокице за канцеларијску употребу; 

шнитови за шивење одеће; шпенадле као 

канцеларијски материјал; штамбиљи; штампане 

музичке партитуре; штампане публикације; 

штампане ствари; штампани материјал [висока 

штампа]; штампарска слова; штампарске реглете; 

штампарски бланкети, који нису од текстила; 

штампарски бројеви и слова; штампарски 

комплети, покретни [канцеларијски реквизит]; 

штитници за брисање; штампани роковници.   

29  агар-агар за кување; албумен, беланчевине, за 

кулинарске намене; алгинати за кулинарске 

намене; алое вера за људску исхрану; андулете; 

аранжмани од обрађеног воћа; артичоке, 

конзервиране; бадемово млеко; бадемово млеко за 

кулинарске сврхе; безалкохолни пунч од жуманаца; 

беланце од јаја; беле кобасице; бобичасто воће, 

конзервирано; бодљикави јастог, који није жив; 

бубрежни лој за исхрану; булгоги; виршле; виршле 

у кукурузном тесту на штапићу; воће, 
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конзервисано; воће конзервисано у алкохолу; воће, 

кувано; воће, прерађено; воће у конзерви; воћна 

пулпа; воћни желе; воћни чипс; говеђа супа; 

грашак, конзервирани; грицкалице на бази воћа; 

гуакамол; дивљач, која није жива; ђумбир, 

конзервисани; ђумбиров џем; екстра девичанско 

маслиново уље за исхрану; екстракти алги за 

исхрану; желатин; желе за исхрану; желе од меса; 

живина, која није жива; животињска мождина, срж, 

за исхрану; жуманце од јаја; замене за млеко; 

залеђено воће; замрзнуто-сушено месо; замрзнуто-

сушено поврће; зачињено коштуњаво воће; инћуни, 

неживи; јаја; јаја пужева за јело; јаја у праху; 

јакитори [јапански ражњићи од пилетине]; јастози, 

који нису живи; јестива птичја гнезда; јестиве ларве 

мрава, припремљене; јестиве масти; јестиви 

инсекти, неживи; јестиво цвеће, сушено; јетра; 

јетрена паштета; јогурт; кавијар; какво путер за 

исхрану; кандирана патка; кандирани ораси; 

каселет; квари: кефир; кикирики, припремљен; 

кикирики путер; кимчи; кисели ђумбир; кисели 

краставац; кисели купус; кисело млеко; кнедле на 

бази кромпира; кобасице; кобасице крвавице; 

кокосова маст; кокосово млеко; кокосово млеко за 

кулинарску употребу; кокосово уље за исхрану; 

кокосов путер; кокос, осушени; компоти; ком пот 

од бруснице; кондензовано млеко; конзервисана 

гомољика, тартуф; конзервисана паприка; 

конзервисана риба; конзервисана соја, за исхрану; 

конзервисан бели лук; конзервисане печурке; 

конзервисано месо; конзервисано поврће; 

конзервисано сочиво; конзервисан пасуљ; 

концентрати за бујон; концентрати на бази воћа за 

кување; концентрати на бази поврћа за кување; 

кора од воћа; коштано уље за исхрану; 

краставчићи; кристализовани ђумбир; крокети; 

кувано поврће; кукурузно уље за исхрану; кукуруз 

шећерац, прерађен; кумис; лецитин за кулинарске 

намене; лешници, припремљени; лимунов сок за 

употребу у кулинарству; лосос, нежив; лук, 

конзервисан; маргарин; љуска ри, који нису живи; 

маслине, конзервисане; маслиново уље за исхрану; 

масне супстанце за производњу јестиве масти; 

мекушци, неживи; мармелада; месни екстракти; 

месо; месо у конзерви; милк шејк; млевени бадем; 

млеко; млеко од кикирикија за кулинарске сврхе; 

млеко од кикирикија; млеко у праху; млечни 

ферменти за кулинарске намене; морске (нори) 

алге, конзервисане; морски краставац, који није 

жив; морски рачићи, који нису живи; мусеви од 

поврћа; мућена павлака, шлаг; намази на бази 

орашастих плодова; намази на бази поврћа; 

намирнице на бази рибе; напици на бази бадемовог 

млека; напици на бази кокосовог млека; напици на 

бази млека од кикирикија; напици од млека, у 

којима млеко преовлађује; напици са бактеријама 

млечне киселине; нискокалорични чипс од 

кромпира; овсено млеко; омлети; остриге, које нису 

живе; павлака [биљна] на бази поврћа; павлака 

[млечни производ]; палми но уље за исхрану; 

паниране кобасице; парадајз пире; паста од плавог 

патлиџана; паста од поврћа; пахуљице од 

кромпира; пектин за кулинарске намене; пире од 

јабука; пиринчано млеко; пиринчано млеко за 

кулинарску употребу; пљескавице од соје; поврће, 

прерађено; поврће у конзерви; полен припремљен 

као храна; препарати за прављење бујона; 

препарати за супу од поврћа; прерађен орах; 

пресована воћна паста; производи од млека; 

протеинско млеко; прстенови од лука [поховани 

лук]; путер; путер крем; рататули; рак, који није 

жив; рендани пржени кромпир [hash bгоwпs]; 

репино уље за исхрану; риба, која није жива; 

рибани кисели купус; риба у конзерви; рибља икра, 

припремљена; рибље брашно за људску исхрану; 

рибљи желатин за исхрану; рибљи мусеви; рибљи 

филети; ролнице од купуса пуњене месом; салате 

од воћа; салате од поврћа; сардине, неживе; 

састојци за припремање супе; сатај; свеж сир; 

свињетина; свињска маст; семенке, припремљене; 

сир; сириште, сирило; сланина; сметана; смеше које 

садрже маст за кришке хлеба; смрзнуто воће; 

сојино млеко; сојино уље за исхрану; сокови од 

поврћа за кување; сок од парадајза за кување; суво 

грожђе; сунцокретове семенке, припремљене; 

сунцокретово уље за исхрану; супе; сурутка; 

сусамово уље за исхрану; сухомеснати производи; 

сушено поврће; тахини; таџин [готово јело од меса, 

рибе или поврћа]; темпех; тофу; тофу листићи; 

тофу пљескавице; туњевина, нежива; уља за 

исхрану; уље од семена лана за исхрану; уље 

палминих коштица за исхрану; урме; усољена риба; 

усољен и сушени бакалар; усољено месо; уштипци, 

крофне од кромпира; уштипци од свежег сира; 

фалафел; ферментисано млеко; ферментисано 

печено млеко; харинге, неживе; хумус; црева за 

кобасице, природна или вештачка; чауре свилене 

бубе за људску исхрану; чипс од кромпира; џемови; 

шкампи, рачићи, који нису живи; шкембићи; 

шкољке капице, која нису живе; шкољке, које нису 

живе; шкољке, љускари, који нису живи; шунка.   

30  алва; алге [зачин]; арома ваниле за кулинарске 

намене; ароматични додаци за храну; ароме за 

кафу; ароме за колаче, изузев етарских уља; ароме 

за пића, изузев етарских уља; ароме, које нису 

етарска уља; бадемово тесто; баози; безглутенски 

хлеб; бели лук у праху [зачин]; бибер; бибимбап 

[мешавина пиринча са поврћем и јунетином]; 

бикарбона сода за кување; биљни препарати за 

употребу као замена за кафу; брашно; брашно од 

боба; брашно од кромпира; брашно од слачице; 

брашно од хељде; брашно тапиоке; булгур; 
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буритоси; ванилин [замена за ванилу]; вафел 

производи; везивни агенси за сладолед; векна са 

месом; векне хлеба; вермићели; високопротеинске 

плочице од житарица; вода поморанџиног цвета за 

кување; воћне посластице; воћни желе [слаткиши]; 

воћни преливи [сосови]; глазуре за колаче; глазуре 

за шунку; глукоза за кулинарску намену; глутен 

припремљен као храна; глутенски додаци за 

кулинарске намене; готови оброци од резанаца; 

гриз; грицкалице на бази житарица; грицкалице на 

бази пиринча; двопек; десерти у облику муса 

[слаткиши]; додаци за згушњавање хране за 

кување; додаци јелима; енглески крем; есенције за 

исхрану, изузев етарских есенција и етарских уља; 

жвакаћа гума; жвакаће гуме за освежавање даха; 

замене за кафу; замрзнута-сушена јела чији је 

главни састојак пиринач; замрзнута-сушена јела 

чији је главни састојак тестенина; зачини; зачинска 

паприка; зачински додаци; златни сируп [шећерни 

сируп], меласа; инстант пиринач; јестиви папир; 

јестиви папир за колаче; јести ви папир од пиринча; 

јечмено брашно; јиаози; какао; какао напици са 

млеком; капра; капсуле кафе, напуњене; карамеле 

[бомбоне]; каранфилић [зачин]; кари [зачин]; кафа; 

квасац; кекс; кечап [сос]; кимчи палачинке; киноа, 

прерађена; киш; кнедле на бази брашна; кокице; 

колачи; колачи од пиринча; колачићи од ђумбира; 

кондиторски производи за украшавање 

новогодишње јелке; конзервисане баштенске траве 

[зачини]; корнфлекс; коцке леда; коштуњаво воће 

са чоколадним преливом; коштуњаво воће у праху; 

крекери; крем бруле; кристализовани камени 

шећер; кроасани; кроасани са чоколадом; крутони; 

кукурузни гриз; кукурузно брашно; кукуруз, 

пржени; куркума; кус-кус; кухињска со; лакса; 

ланено семе за кулинарску употребу [зачин]; 

ледени чај; лед за освежавање; лед, природни или 

вештачки; мајонез; макарони; макарунси; 

макарунси од кокоса; малтоза; маринаде; 

марципан; материјали за везивање кобасица; 

матични млеч; мед; меласа за исхрану; ментол 

бомбоне за освежавање даха; ментол за посластице; 

мисо; млевени ђумбир; млевени јечам; млевени 

кукуруз; млевени овас; млечни карамел крем; 

морска вода за кување; мусли; намази на бази 

чоколаде; напици на бази камилице; напици од 

чаја; немедицински биљни чајеви; непржена кафа; 

нугат; овсене пахуљице; овсено брашно; ољуштени 

јечам; ољуштени овас; онигири; орашчићи; 

палачинке; палачинке на бази кромпира; палмин 

шећер; паста од ђумбира [зачин]; пастиле 

[бомбоне]; пељмени; песто; пецива; пивско сирће; 

пикалили; пикантне палачинке; пимент; пиринач; 

пиринчана каша за кулинарске намене; пиринчани 

крекери; пите; пите од меса; пића на бази какаоа; 

пића на бази кафе; пића на бази чоколаде; пића од 

кафе са млеком; пића од чоколаде са млеком; пице; 

плочице од житарица; посластице од кикирикија; 

пралине; прашак за колаче; прашак за пециво; 

прашак за прављење сладоледа; прекрупа за 

људску исхрану; преливи за салату; препарати за 

учвршћивање мућене павлаке, шлага; препарати од 

житарица; прерађено семе за употребу као зачин; 

припремљени пиринач умотан у морску траву; 

природни заслађивачи; пролећне ролнице; 

прополис [пчелињи производ]; профитероле; пти-

бер кекс; пудинг; пшеничне клице за људску 

исхрану; пшенично брашно; равиоли; рамен; 

резанци; релиш [додатак јелу]; саго; семе аниса; 

семе звездастог аниса; сендвичи; сендвичи са 

сиром [чизбургери]; сендвич са виршлама; сенф; 

сирће; сируп од агаве [природни заслађивач]; ситни 

колачи; скроб за јело; слад за људску исхрану; 

сладни бисквити; сладни екстракти за храну; 

сладолед; сладоледи; сладолед на штапићу; слатке 

земичке, колачићи; слатки корен [слаткиши]; 

слаткиши; слаткиши од бадема; слаткиши од 

пеперминта; смесе за пикантне палачинке; смесе за 

тесто; смрзнити јогурт [посластичарски]; соба 

резанци; сојино брашно; соли за конзервисање 

намирница; сорбеи [ледени]; сосови [додаци 

храни]; сосови за месо [ума ци]; сос од бруснице 

[зачин]; сосови за тестенине; сос од јабука [зачин]; 

средства за омекшавање меса за употребу у 

домаћинству; средства за подизање теста; стаклене 

глазуре; стругани лед са заслађеним црвеним 

пасуљем; сува зрна кукуруза без љуске; сусамово 

семе [зачин]; сутлијаш; суши; табуле, либанска 

салата; тако; тамарин [зачин]; тапиока; тартар крем 

за кување; тарт [слатка пита без горње коре]; 

тестенина; тесто за колаче; тесто за слатка пецива; 

тесто, полу-прерађен производ; тортиље; удон 

резанци; украсне бомбоне за торте; умак од 

парадајза; умак, сос од соје; ферменти за тесто; 

фондани [слаткиши]; хариса [зачин]; хељда, 

прерађена; хлеб; хлеб без квасца; хлебне мрвице; 

храна на бази овса; цветови или лишће као замена 

за чај; целе рова со; цикорија [замена за кафу]; 

цимет [зачин]; чај; чај од келп алги; чатни [додатак 

јелима]; чау-чау [зачин]; чипс [производ од 

житарица]; чоколада; чоколадни мусеви; чоколадни 

украси за торте; чоколадни намази који садрже 

орашасте плодове; шафран [зачин]; шећер; 

шпагети; штапови од слатког корења [посластица].  

32  seltzer вода; але пиво од ђумбира; аперитиви, 

безалкохолни; бадемов сируп; безалкохолна пића; 

безалкохолна пића од алое вера; безалкохолна пића 

од сушеног воћа; безалкохолни воћни екстракти; 

безалкохолни воћни напици; безалкохолни 

концентрати за прављење напитака; безалкохолни 

напици на бази меда; безалкохолни напици са 

укусом кафе; безалкохолни напици са укусом чаја; 
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безалкохолни приправци за прављење напитака; 

воде [пића]; воћни нектар [безалкохолни]; воћни 

сокови; газирана вода; екстракти хмеља за 

производњу пива; енергетска пића; изотоници; 

јечмено вино [пиво]; квас; коктели, безалкохолни; 

коктел и на бази пива; лимунаде; литијум вода; 

минерална вода [пиће]; напици за спортисте 

обогаћени протеинима; напици на бази пиринча, 

који нису замена за млеко; напици од соје, осим 

замена за млеко; освежавајућа безалкохолна пића; 

пиво; пивски слад; пилуле за газирање пића; пића 

од сурутке; прашкови за газирање пића; препарати 

за прављење газиране воде; радлер; сарсапарила 

[безалкохолни напитак]; сирупи за лимунаде; 

сирупи за пића; сладно пиво; сладовина; смутис 

[кашасти напици од воћа или поврћа]; сода вода; 

сокови од поврћа [пића]; сок од јабуке, 

безалкохолни; сок од парадајза [пиће]; стоне воде; 

шербети [пића]; шира; шира (неферментисана).  

35  административна обрада наруџбеница за 

куповину; административна помоћ при одговарању 

на позиве за подношење понуда; административне 

услуге за пресељење пословања предузећа; 

административне услуге у вези са упућивањем на 

лечење; ажурирање и одржавање информација у 

регистрима; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; ажурирање огласних 

материјала; анализе цена и трошкова; ангажовање 

спољних фирми за административно управљање 

компанијама; дактилографске услуге; дистрибуција 

рекламног материјала; дистрибуција узорака; 

договарање претплате за услуге телекомуникација 

за трећа лица; економске прогнозе; издавање 

машина за Фотокопирање; изнајмљивање аутомата 

за продају; изнајмљивање билборда [паноа за 

рекламирање]; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; 

изнајмљивање канцеларијске опреме у заједничким 

радним просторима; изнајмљивање канцеларијских 

машина и опреме; изнајмљивање огласних 

материјала; изнајмљивање огласног простора; 

изнајмљивање продајних штандова; израда извода 

са рачуна; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; 

индексирање интернет сајтова за комерцијалне 

намене или намене оглашавања; испитивање јавног 

мњења; истраживање тржишта; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица; компјутерско управљање подацима; 

консултације о стратегији комуникације у 

односима са јавношћу; консултације о стратегији 

комуникације у рекламирању; консултације у вези 

са избором особља; консултације у вези са 

пословним организовањем; консултације у 

пословном управљању; манекенске услуге у циљу 

рекламирања или продајних промоција; маркетинг; 

маркетинг у оквиру издавања софтвера; 

маркетиншка истраживања; непосредно 

оглашавање путем поште; обавештења о 

пословима; обезбеђивање онлајн тржишта за купце 

и продавце роба и услуга; објављивање рекламних 

текстова; обрада текста; обрачун пореза; 

оглашавање; оглашавање на отвореном; 

оглашавање плаћањем по клику [рау рег click 

оглашавање]; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; оптимизација претраживача за промоцију 

продаје; оптимизација саобраћаја са Интернет 

странице; организовање изложби за привредне или 

рекламне потребе; организовање модних ревија у 

промотивне сврхе; организовање сајмова; писање 

радних биографија за друге; писање рекламних 

текстова; писање текстова за рекламне намене; 

помоћ у пословном или индустријском управљању; 

помоћ у пословном управљању; пословна 

испитивања; пословна истраживања; пословне 

процене; пословно управљање за независне 

пружаоце услуга; пословно управљање за 

спортисте; пословно управљање за сценске 

уметнике; пословно управљање и организационо 

саветовање; пословно управљање програмима 

рефундирања за друге; пословно управљање 

хотелима; преговарање и закључивање пословних 

трансакција за трећа лица; преговарање о 

пословним уговорима за друге; презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало; презентација робе; преписивање 

кореспонденције [канцеларијске услуге]; 

претраживање података у рачунарским датотекама 

за друге; привремено пословно управљање; 

прикупљање информација у компјутерске базе 

података; прикупљање статистичких података; 

припрема платних листи; продукција програма 

телевизијске продаје; производња рекламних 

филмова; промоција робе и услуга кроз 

спонзорисање спорских догађаја; промоција 

продаје за друге; проналажење особља; 

професионалне пословне консултације; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима при избору роба и услуга; пружање 

корисничких оцена у комерцијалне или рекламне 

сврхе; пружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе; пружање 

пословних информација; пружање пословних 

информација путем Интернет странице; 

психолошко тестирање за избор запослених; развој 

концепта оглашавања; рачуноводство; ревизија 

пословања; регистровање писане комуникације и 

података; рекламирање на радију; рекламирање 

преко плаката; рекламирање слањем наруџбеница; 

рекламирање преко телевизије; саветодавне услуге 

у пословном управљању; састављање пописа 
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информација за комерцијалне и рекламне сврхе; 

секретарске услуге; система ција информација у 

компјутерским базама података; стенографске 

услуге; стручне услуге о пословној ефикасности; 

тражење спонзорства; управљање програмима за 

путнике који често лете авионом; управљање 

програмима лојалности потрошача; уређивање 

излога; услуге агенција за запошљавање; услуге 

агенција за пружање пословних информација; 

услуге агенција за увоз и извоз; услуге велепродаје 

фармацеутских, ветеринарских и хигијенских 

препарата и медицинског материјала; услуге 

графичке обраде материјала за рекламне сврхе; 

услуге заказивања састанака [канцеларијске 

услуге]; услуге комерцијалног лобирања; услуге 

корпоративне комуникације; услуге малопродаје у 

вези са пекарским производима; услуге 

малопродаје уметничких дела од стране 

уметничких галерија; услуге малопродаје 

фармацеутских, ветеринарских и хигијенских 

препарата и медицинског материјала; услуге 

набавке за трећа лица [куповина производа и 

услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа 

са јавношћу; услуге односа са медијима; услуге 

онлајн малопродаје дигиталне музике која се 

преузима са интернета; услуге онлајн малопродаје 

мелодије звона које се преузимају са интернета; 

услуге онлајн малопродаје претходно снимљене 

музике и филмова који се преузимају са интернета; 

услуге подсећања на уговорене састанке 

[канцеларијски послови]; услуге подуговарања, 

аутсорсинг [помоћ у пословању]; услуге 

пописивања поклона; услуге поређења цена; услуге 

пословног посредовања које се односе на 

повезивање потенцијалних приватних улагача са 

предузетницима којима су потребна финансијска 

средства; услуге посредовања у трговини; услуге 

праћења конкуренције; услуге праћења тржишта; 

услуге праћења штампе; услуге претплате на 

новине за друге; услуге пријављивања пореза; 

услуге продаје путем лицитације; услуге рекламних 

агенција; услуге телемаркетинга; услуге 

телефонских централа; услуге телефонског 

одговарања за одсутне претплатнике; услуге 

управљања пословним пројектима за грађевинске 

пројекте; услуге фотокопирања; фактурисање; 

финансијска ревизија; циљни маркетинг.   

37  асфалтирање; асфалтирање путева; балансирање 

гума; бојење и поправка натписа; бродоградња; 

бушење бунара; бушење нафтних или гасних 

бушотина; вађење руде; водоинсталатерске услуге; 

вулканизација гума [поправка]; глачање каменом 

пловућцем; грађевински надзор; дезинфиковање; 

закивање; заштита возила од корозије; заштита 

грађевина од влаге; заштита од корозије; звучно 

усаглашавање, штимовање музичких инструмената; 

зидарске услуге; зидарство; изградња и одржавање 

цевовода; изградња лука, пристаништа; изградња 

пристанишних насипа; изградња сајамских 

штандова и продавница; изградња фабрика; 

изнајмљивање булдожера; изнајмљивање 

грађевинске опреме; изнајмљивање дизалица 

[грађевинске опреме]; изнајмљивање машина за 

ископавање [багера]; изнајмљивање машина за 

прање веша; изнајмљивање машина за прање 

судова; изнајмљивање машина за сушење судова; 

изнајмљивање машина за чишћење; изнајмљивање 

машина за чишћење путева; изнајмљивање 

одводних пумпи; изолација грађевина; инсталација, 

одржавање и поправка рачунарске опреме; 

инсталирање и одржавање пећи; инсталирање и 

поправка телефона; инсталирање и поправљање 

расхладне опреме; инсталирање, одржавање и 

поправка машина; конструисање; конструисање и 

поправљање складишта; конструисање подводних 

објеката; консултације о грађењу; крпљење 

котлова; лакирање; малтерисање; молерске услуге, 

спољне и унутрашње; монтирање скела; обнављање 

машина које су истрошене или делимично 

уништене; обнављање одеће; одржавање базена за 

пливање; одржавање возила; одржавање и поправка 

авиона; одржавање и поправка горионика 

[пламеника]; одржавање и поправка моторних 

возила; одржавање и поправка сефова; одржавање и 

поправка трезора; одржавање намештаја; 

одржавање, чишћење и поправка коже; одржавање, 

чишћење и поправка крзна; оправка сунцобрана; 

отклањање сметњи на електричним апаратима; 

оштрење ножева; пеглање веша; пеглање одеће; 

пескирање [брушење]; подводне поправке; 

подмазивање возила; полагање каблова; полирање 

возила; поновно пуњење кертриџа са мастилом; 

поновно пуњење тонера за штампаче; поправка 

електричних водова; поправка и одржавање 

филмских пројектора; поправка кишобрана; 

поправка обуће; поправка одеће; поправка пумпи; 

поправка сигуроносних брава; поправка 

тапацирунга; поправка фотографских апарата; 

поправка часовника и сатова; постављање и 

поправка апарата за климатизацију; постављање и 

поправка електричних уређаја; постављање и 

поправка лифтова; постављање и поправка опреме 

за наводњавање; постављање и поправљање опреме 

за грејање; постављање и поправљање опреме за 

заштиту од поплава; постављање комуналних 

објеката на градилиштима; постављање кухињске 

опреме; постављање, одржавање и оправљање 

канцеларијских машина и опреме; постављање 

тапета на зидове; прање; прање веша; прање 

возила; прање прозора; прање рубља; протектирање 

гума; пружање информација у вези са изградњом; 

пружање информација у вези са поправкама; 
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пуњење батерија за возила; пуњење електричних 

возила; рестаурација машина, мотора који су 

истрошени или делимично уништени; рестаурација 

намештаја; рестаурација [поправка] музичких 

инструмената; рестаурација уметничких дела; 

рушење грађевина; стерилизација медицинских 

инструмената; столарске услуге; тапацирање; 

уградња и поправка противпожарних аларма; 

уградња и поправка противпровалних аларма; 

уградња прозора и врата; уништавање 

[истребљење] штеточина, осим у пољопривреди, 

аквакултури, хортикултури и шумарству; услуге 

вађења камена, каменолома; услуге електричара; 

услуге одржавања домаћинства [услуге чишћења]; 

услуге поправке возила у квару; услуге поправки 

кровова; услуге прављења вештачког снега; услуге 

пуњења батерија мобилних телефона; услуге 

сервисних станица за возила [бензинских пумпи]; 

услуге сузбијања штеточина, осим у 

пољопривреди, аквакултури, хортикултури и 

шумарству; услуге хидрауличког фрактурисања; 

хемијско чишћење; чишћење возила; чишћење 

димњака; чишћење зграда [спољних површина]; 

чишћење и поправка котлова; чишћење одеће; 

чишћење пелена; чишћење снега; чишћење улица; 

чишћење унутрашњости зграда.   

43  декорисање колача; декорисање хране; 

изнајмљивање апарата за кување; изнајмљивање 

апарата за осветљење; изнајмљивање аутомата за 

воду за пиће; изнајмљивање покретних 

грађевинских објеката; изнајмљивање привременог 

смештаја; изнајмљивање просторија за састанке; 

изнајмљивање столова, столица, столњака и 

стакленог посуђа; изнајмљивање шатора; 

информације и савети у вези са припремањем 

оброка; кетеринг хране и пића; обезбеђење услова 

за камповање; пансион за животиње; пансионске 

услуге; прављење скулптура од хране; резервисање 

пансиона; резервисање привременог смештаја; 

услуге агенција за смештај [хотелски, пансионски]; 

услуге барова; услуге вашоку ресторана; услуге 

дечијих јаслица; услуге домова за стара лица; 

услуге изнајмљивања кућа за одмор; услуге 

кампова за одмор [смештај]; услуге кантина; услуге 

кафеа; услуге кафетерија; услуге личног шефа 

кухиње; услуге мотела; услуге наргила барова; 

услуге пријема за привремени смештај 

[организовање долазака и одлазака]; услуге 

резервисања хотела; услуге ресторана; услуге 

ресторана за самопослуживање; услуге снек барова; 

услуге удон и соба ресторана; услуге хотела.   
 

(210) Ж- 2020-152 (220) 06.02.2020. 

(731) Public Joint Stock Company Gazprom Neft 

Rusia, Pochtamtskaya, dom 3-5, liter A, ch. pom. 1N, 

kab. 2401, 190000, Saint Petersburg, RU 

(740) Весна Живковић, Македонска 30,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.19; 26.02.05; 27.05.01; 27.05.10; 

29.01.01; 29.01.08  

(591) црна, наранџаста.  

(511) 4  aлкохол [гориво]; антрацит; бензин; 

бензинско гориво; брикети за сагоревање; брикети 

од тресета [гориво]; брикети угља; восак за 

осветљавање; восак за ремење; восак за скије; восак 

карнауба палме; восак [непрерађен]; вунена маст; 

гас за осветљавање; говеђи лој; горива; горива на 

бази алкохола; гориво за осветљавање; гориво из 

биомасе; графит за подмазивање; дизел уље; 

додаци, који нису хемикалије, за моторна горива; 

дрвени брикети; дрвени опиљци за потпаљивање 

ватре; дрвени угаљ [гориво]; електрична енергија; 

етанол [гориво]; желе од петролеја за индустријску 

употребу; згуснути гас [гориво]; индустријска уља; 

индустријске масти; индустријски восак; керозин; 

кокс; коштано уље за индустријску употребу; 

ксилен гориво; ланолин за употребу у производњи 

козметике; лигнит; лигроин; мазива; мазут; масти 

за заштиту коже; масти за обућу; масти за оружје; 

масти за подмазивање; масти за производе од коже; 

масти за ремење; материјал за паљење ватре; 

мешавина испарљивих горива; минерална горива; 

мирисне свеће; моторна уља; нафта; нафтни етар; 

нискокалорични плин; ноћна расвета [свеће]; 

огревно дрво; озокерит; олеин; папирне траке за 

потпаљивање ватре; парафин; петролеј [прерађен 

или непрерађен]; плинско гориво; плинско уље; 

погонско гориво; потпаљивачи; препарати за 

везивање прашине за чишћење; препарати за 

уклањање прашине; препарати против 

проклизавања каишева, ремења; препарати сојиног 

уља за одмашћивање кухињског посуђа; пчелињи 

восак; пчелињи восак за употребу у производњи 

козметике; рибље уље, нејестиво; рицинусово уље 

за индустријске сврхе; свеће; свећице за божићне 

јелке; смесе за упијање прашине; смеше за 

везивање прашине; стеарин; сунцокретово уље за 

индустријску примену; течности за сечење; тресет 

[горива]; угаљ; угаљ за наргиле; угљена нафта; 

угљена прашина [гориво]; уља за боје; уља за 
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заштиту зидова; уља за конзервацију коже; уља за 

осветљавање; уља за текстил; уља за уклањање 

оплате [грађевинска]; уља од угљеног катрана; уље 

за влажење; уље за ложење; уље за подмазивање; 

уље репе за индустријску употребу; фитиљи за 

лампе; фитиљи за свеће; цересин восак; шпиритус 

од метил алкохола.   

9  зд наочаре; close-up сочива; wah-wah педале; 

аерометри; азбестна одећа за заштиту од ватре; 

азбестне рукавице за заштиту од несреће; 

актинометри; акумулатор, електрични; 

акумулаторске посуде; акустичне мембране; 

акустичне спојнице; акустични аларми; акустични 

цевоводи; акцелерометри; аларми; алармна звона, 

електрична; алкометри; алхидаде [део теодолита, 

геодетског инструмента]; амперметри; аноде; 

анодне батерије; антене; антикатоде; апарат за 

мерење нагиба; апарат за регулисање топлоте; 

апарат за транспирацију кисеоника; апарат за 

центрирање фотографских слајдова; апарати за 

анализирање хране; апарати за анализу ваздуха; 

апарати за балансирање; апарати за бележење 

времена; апарати за гашење ватре; апарати за 

глачање фотографских снимака; апарати за 

даљинско управљање; апарати за демагнетизацију 

магнетних трака; апарати за дестилацију за научне 

потребе; апарати за дисање за подводно пливање; 

апарати за дисање, изузев за вештачко дисање; 

апарати за замену игала на грамофон има; апарати 

за интерну комуникацију; апарати за магнетну 

резонанцу [MRI], који нису за медицинску 

употребу; апарати за мерење; апарати за мерење 

брзине [фотографски]; апарати за мерење дебљине 

коже; апарати за мерење притиска; апарати за 

мерење раздаљине; апарати за мерење удаљености; 

апарати за обраду података; апарати за обуку; 

апарати за поморску сигнализацију; апарати за 

праћење, који нису за употребу у медицини; 

апарати за пренос звука; апарати за прецизна 

мерења; апарати за проверу брзине возила; апарати 

за проверу поштанских марака; апарати за 

пројекцију, пројектори; апарати за репродуковање 

звука; апарати за сателитску навигацију; апарати за 

сечење филма; апарати за снимање звука; апарати 

за суфлирање [телепромптери]; апарати за сушење 

фотографских снимака; апарати за тестирање који 

нису за медицинску употребу; апарати за 

увећавање [фотографски]; апарати за ферментацију 

[лабораторијски]; апарати за цртање шема; апарати 

за чишћење дискова са снимљеним звуком; апарати 

и инсталације за производњу рендгенских зрака, не 

за медицинску употребу; апарати и инструменти за 

астрономију; апарати и инструменти за вагање; 

апарати и инструменти за физику; апарати и 

инструменти за хемију; апарати и опрема за 

спашавање живота; апертометри [оптика]; 

апликаци]е за рачунарске софтвере које се могу 

преузимати; арматуре [за струју]; аудиовизуелни 

апарати за обуку; аудио и видео пријем ници; аудио 

интерфејси; аудио миксете; аутоматски индикатори 

ниског притиска у гумама возила; ауто-радио; 

бакарна жица, изолована; банкомати [АТМ]; 

барометри; батерије, електричне; батерије, 

електричне, за возила; батерије за електронске 

цигарете; батерије за осветљавање; бежични 

телефони; бетатрони; биометријске личне карте; 

биометријски пасоши; биочипови; блицеви 

[фотографски]; блиц лампе [фотографске]; браве, 

електричне; бројачи; бројачи корака; бројачи 

навоја; бројачи обртаја; ваге; ваге за бебе; ваге за 

купатила; ваге са анализатором телесне масе; 

вакум-метри; вакумске цеви [радио]; вариометри; 

ватрогасна црева; ватростално стакло 

[лабораторијско]; ветроказ за одређивање правца 

ветра; ветромери [анемометри]; видео екрани; 

видео касете; видео пројектори; видео рекордери; 

видео телефони; видео-траке; видео уређаји за 

надгледање беба; визири за шлемове; вискови; 

високофреквентни апарати; вођице или олово за 

дубиномере; возачке рукавице; воки-токи; вокмен; 

волтметри; временски прекидачи, аутоматски; 

галванометри; галванске батерије; галванске 

ћелије; гасометри [инструменти за мерење]; 

геодетске справе и инструменти; говорне цеви; 

грамофон и; гранични мерач [столарија]; графички 

елементи за мобилне телефоне који се могу 

преузети са интернета; громобрани; даљинометри; 

датотеке слика које се могу преузимати; ДВД 

плејери; двогледи; дензиметри; дензитометри; 

дестилацијске посуде за лабораторијске 

експерименте; детектори; детектори дима; 

детектори фалсификованог новца; дигиталне 

метеоролошке станице; дигитални знаци; 

дигитални рамови за фотографије; дигитални 

термостати за контролу климатизације; 

дијагностички апарати, не за медицинску употребу; 

динамометри; диоде које емитују светло [ЛЕД]; 

дисаљке; диск драјвери за рачунаре; диско в и за 

снимање звука; дистрибуционе конзоле [за струју]; 

дифракциони апарат у микроскопији за преламање 

спектра; ДНА чипови; дозиметри; дубиномери; 

дубиномери, мерачи дубине мора; еквилајзери 

[аудио апарати]; екрани за фотогравуру; 

електрифициране ограде; електрична звона на 

вратима; електричне жице; електричне инсталације 

за даљинско управљање индустријским процесима; 

електричне инсталације за спречавање провала; 

електричне спојнице; електричне утичнице; 

електрични адаптери; електрични апарати за 

даљинско паљење; електрични апарати за 

комутацију; електрични водови; електрични 

каблови; електрични колектори; електрични 



 

 

 

 

 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2020/5 

Intellectual Property Gazette  2020/5 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

63 

претварачи; електрични проводници; електрични 

утикачи; електрични цевоводи; електродинамички 

апарати за даљинско управљање сигналима; 

електродинамички апарати за даљинску контролу 

железничке пруге; електролизатори; 

електромагнетни калемови; електронске етикете за 

производе; електронске интерактивне табле; 

електронске огрлице за дресуру животиња; 

електронске оловке [за видео-дисплеје]; 

електронске партитуре које се могу преузети он-

лајн; електронске публикације које се могу 

преузимати; електронске табле за обавештења; 

електронске цеви за појачавање; електронски 

кључеви као даљински управљачи; електронски 

новчаници који се могу преузимати; електронски 

нумерички дисплеји; електронски планери; 

електронски системи контроле приступа за 

блокирање врата; емотикони за мобилне телефоне 

који се могу преузети; епидијаскопи; ергометри; 

железнички сигурносни уређаји; жица за 

осигураче; жмигавци [светлосна сигнализација]; 

затварач бленде [фотографски]; затварачи струјног 

кола; затварачи [фотографски]; заштитна одела за 

авијатичаре; заштитне кациге; заштитне кациге за 

спорт; заштитне маске; заштитне фолије 

прилагођене за екране рачунара; заштитне фолије 

прилагођене за смартфоне: заштитни уређаји за 

личну употребу у случају несреће; заштитни 

уређаји против рендгенског зрачења, не за 

медицинску употребу; звиждаљке за псе; звиждећи 

аларми; звона [упозоравајући уређаји]; звучни 

апарати и машине; звучници; зујалице; игле за 

геодетске компасе; игле за грамофоне; 

идентификационе облоге за електричне каблове; 

идентификациони конци за електричне жице; 

издавачи карата; инвертори струје; индикатори 

брзине; индикатори губитка струје; индикатори за 

количину; индикатори нивоа воде; индикатори 

притиска; индикатори притиска за вентиле; 

индикатори температуре; индуктори [за струју]; 

инкубатори за културе бактерија; инструменти за 

геодетско мерење; инструменти за испитивање 

гасова; инструменти за лоцирање звука; 

инструменти за мерење висине; инструменти за 

мерење вискозитета, густине; инструменти за 

нивелацију; инструменти за нивелирање; 

инструменти за одређивање азимута; инструменти 

за осматрање; инструменти и машине за тестирање 

материјала; инструменти који садрже окуларе; 

интегрисана кола; интерактивни терминали са 

екранима осетљивим на додир; интерфејси за 

рачунаре; инфрацрвени детектори; исправљачи 

струје; јастучићи за слушалице; јонизациони 

апарати, не за пречишћавање ваздуха или воде; 

каблови за стартовање мотора; каблови са 

оптичким влакнима; калеми, електрични; калемови 

за пригушивање; калемови [фотографски]; 

калориметри; камере за вожњу уназад; камкордери; 

кантари [пијачне ваге]; капаљке за мерење, осим за 

медицинску и кућну употребу; капиларне цеви; 

капсуле за спасавање у случају природних 

катастрофа; картице са интегрисаним колима 

[паметне картице]; касете за видео игре; 

касетофони; катанци, електронски; катоде; катодни 

анти-корозивни апарати; кациге за виртуелну 

стварност; кертриџи за мастило, празни, за 

штампаче и фотокопир апарате; кинематографске 

камере; кинематографски филм, осветљен; 

клепетуше за усмеравање стоке; клизни лењири; 

клизни шестари; коаксијални каблови; кодиране 

картице за откључавање; кодиране магнетне 

картице; кодиране наруквице за идентификацију, 

магнетне; командне ручице [џојстици] за употребу 

са рачуна ром, осим за видео игре; коморе за 

декомпресију; компакт дискови [аудио-видео]; 

компакт диск плејери; компаратор; компаси за 

одређивање правца; компјутерске периферне 

јединице; компјутерски хардвер; комутатори; 

кондензатори; конектори [струјни]; контакти, 

електрични; контакти за електричне линије; 

контактна сочива; контролне табле [за струју]; 

контролни инструменти за котлове; контролни 

сатови [уређаји за евиденцију времена]; 

космографски инструменти; корективна сочива 

[оптичка]; криптографски кључеви који се могу 

даунлаудовати за примање и трошење крипто-

валуте; кристали галенита [детектори]; кројачки 

метар; кружни логаритмар; купе за саобраћајну 

сигнализацију; кутије за звучнике; кутије за 

контактна сочива; кутије за микроскопска стакла; 

кутије за наочаре; кутије посебно направљене за 

фотографске апарате и инструменте; кућишта за 

акумулаторе; лабораторијске пипете; 

лабораторијске посуде; лабораторијске центрифуге; 

лабораторијски роботи; лактодензиметри; 

лактометри; лампе за мрачне коморе 

[фотографске]; ланци за премер земљишта; 

ланчићи за наочаре; лаптоп рачуна ри; ласери, који 

нису за медицинску употребу; лењири [мерни 

инструменти]; летве за нивелисање [инструменти 

за мерење земљишта]; либеле [инструменти за 

утврђивање хоризонтале]; лимитатори [за струју]; 

лични дигитални асистенти [РОА]; лутка-главе за 

обуку фризера [опрема за обуку]; лутке за 

испитивање сигурности при судару возила; лутке за 

реанимацију [апарати за наставу]; магичне лампе 

[пројектори нацртаних слика у простору]; магнети; 

магнетне жице; магнетне идентификационе 

картице; магнетне траке за рачунаре; магнетне 

траке; магнетни декодери; магнетни дискови; 

магнетни носиоци података; магнетофони; 

манометри; маркери за обележавање ивица; маске 
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за заваривање; математички инструменти; 

материјали за електричне водове [жице, каблови]; 

матрице [мерни инструменти]; машине за бројање и 

сортирање новца; машине за гласање; машине за 

диктирање; машине за мерење тежине; машине за 

рачунање; машине за фактурисање; машине са 

перфорираним картицама за канцеларије; 

мегафони; мелодије за мобилне телефоне које се 

могу преузимати; мембране за научне апарате; 

меморијске картице за машине за видео игре; 

мерачи; мерачи величине прста; мерачи величине 

прстена; мерачи висине; мерачи за нарезивање 

шрафова; мерачи [инструменти за мерење]; мерачи 

јачине алкохола; мерачи километраже за возила; 

мерачи површине, сферометри; мерачи потрошње 

бензина; мерачи протока; мерачи салинитета; 

мерачи сахарина; мерачи фреквенције; мерач 

киселине за батерије; мерне кашике; мерне летве 

[геодетски инструменти]; мерне сонде за научне 

сврхе; мерни инструменти; мерни инструменти, 

електрични; мерни компаси; метал детектори за 

индустријску или војну примену; метеоролошки 

балони; метеоролошки инструменти; метри [мерни 

инструменти]; метрономи; механизми за апарате 

који се покрећу бројачем; механизми за апарате 

који се покрећу кованицама; механички знаци; 

механички или светлећи сигнали; микрометарски 

завртњи за оптичке инструменте; микрометри; 

микропроцесори; микроскопи; микротоми; 

микрофони; мишеви са куглицом за управљање 

[компјутерски периферни уређаји]; миш 

[рачунарска периферна опрема]; млазнице за 

ватрогасна црева; мобилни телефони; модеми; 

монитори [компјутерска опрема]; монитори 

[компјутерски програми]; морнарички компаси; 

мрачне коморе [фотографске]; мреже за заштиту од 

несреће; мрежни трансформатори; музичке 

датотеке, фајлови, које се могу преузимати; 

музички аутомати који се покрећу кованицама 

[џубокс]; навигациони апарати за возила [путни 

рачунари]; навигациони инструменти; навлаке за 

РОД уређаје [личне дигиталне помоћне уређаје]; 

навлаке за лаптопове; навлаке за паметне телефоне; 

налепнице индикатори температуре, не за 

медицинске намене; намештај посебно прављен за 

лабораторије; наочаре за сунце; наочаре [оптика]; 

наочаре против заслепљивања; наутички апарати и 

инструменти; неонски знаци; нивелатори са живом, 

либеле; ниско фреквентни звучници [сабвуфери]; 

нишански телескопи за ватрена оружја; нонијуси, 

шублери; носачи за електричне калемове; носачи 

тамних плоча [фотографски]; носиви монитори са 

видео дисплејем; носиви рачунари; носиви уређаји 

за мерење активности; носни чепови за пливаче и 

рониоце; ноутбук рачунари; објективи за снимање 

селфија; објективи [сочива] [оптичка]; овоскопи, 

електрични осветљивачи јаја; огледала за 

инспекцију рада; одећа за заштиту од несрећа, 

радијације и пожара; одећа за заштиту од пожара; 

одећа отпорна на метке; озонизатори [озонатори]; 

оквири за дијапозитиве у фотографији; октанти; 

окулари; оловна лопта виска; омметри; омоти за 

електричне утичнице; оперативни рачунарски 

програми, снимљени; оплате за електричне 

каблове; опрема за телефонирање слободних руку 

[хендс фри]; оптичарски производи; оптичка 

влакна; оптичка огледала; оптичка сочива; оптичка 

стакла; оптичке лампе; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички компакт 

дискови [ЦД-pом]; оптички кондензатори; оптички 

носиоци података; оптички читачи слова, симбола; 

органске светлеће диоде [OLED]; осигурачи; 

ослонци за ручни зглоб за рад са рачуна рима; 

осцилографи; отпорници, електрични; паметне 

наочаре; паметне наруквице [мерни инструменти]; 

паметни сатови; паметно прстење; панцир прслуци 

за заштиту од метака; паркинг метри; паркинг 

сензори за возила; перископи; петри посуде; пећи 

за лабораторијску употребу; пешчани сатови; 

пиезоелектрични сензори; пирометри; питот цеви; 

планиметри; плотери; плоче за батерије; плутаче за 

означавање; плутаче за спасавање; подлоге за 

"мишеве"; појасеви за спасавање; појасеви за тегове 

за рониоце; појасеви за тело као потпора при 

подизању терета; појачала; поклопци за 

фотографска сочива; покретна пумпа, возило, за 

гашење пожара; покривала за главу као заштитни 

шлемови; полариметри; полупроводници; 

полупроводничке плочице за израду интегрисаних 

кола; постоља за реторте; постоља за фотографске 

апарате; посуде за испирање [фотографске]; 

предајни уређаји [телекомуникациони]; прекидачи, 

електрични; прекидачи струјног кола; преносиви 

мултимедијални читачи, плејери; преносници 

електронских сигнала; прецизне ваге; пригушивачи 

за осветљење; призме [оптичке]; проводне цеви за 

монтирање рефлектора; пројектни екрани; 

пројектори слајдова; противпожарна ћебад; 

противпожарни аларми; противпожарни излази; 

противпожарни чамци; против провални 

упозоравајући апарати; процесори [централна 

јединица за обраду података]; прслуци за 

спасавање; прстенови за калибрацију; пумпе за 

гашење пожара; пуњачи батерија; пуњачи за 

електричне акумулаторе; пуњачи за електронске 

цигарете; радари; радио апарати; радиолошки 

апарати за индустријску употребу; радиолошки 

екрани за индустријску употребу; радио пејџери; 

радио-телеграфски склопови; радио-телефонски 

склопови; разводна кутија [струјна]; разводна 

кућишта [узидне дозне][струја]; разводне кутије [за 

струју]; разводне табле; разводне табле [за струју]; 



 

 

 

 

 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2020/5 

Intellectual Property Gazette  2020/5 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

65 

разводни ормани [за струју]; разводни прстенови за 

електричне водове; рамови за наочаре; рафрактори; 

рачунаљке; рачунарска меморија, уређаји; 

рачунарске софтверске платформе, снимљене или 

даунлодоване; рачунарски програми, који се могу 

преузимати; рачунарски програми, снимљени; 

рачунарски софтвер, снимљени; рачунске машине; 

регистар касе; регулатори брзине за грамофоне; 

регулатори јачине светла, електрични; регулатори 

напона за возила; регулатори преоптерећења 

напона; регулатори сценске расвете; регулациони 

апарати, електрични; редуктори, ослабљивачи [за 

струју]; резонатори за откривање подземних вода; 

релеји, електрични; рендгенске фотографије, које 

нису за медицинску употребу; рендгенске цеви, не 

за медицинске намене; рендгенски апарати, не за 

медицинску употребу; рендгенски филмови, 

осветљени; реостати; респиратори за 

пречишћавање ваздуха; респираторне маске, које 

нису за вештачко дисање; реторте; рефлектујуће 

плоче на одећи, за спречавање незгода; 

рефрактометри; решетке за батерије; роботи за 

наставу; роботи за сигурносни надзор; роботи за 

телепрезентацију; ронилачка одела; ронилачке 

маске; рукавице за виртуелну стварност; рукавице 

за заштиту од несрећа; рукавице за заштиту од 

рендгенског зрачења за индустријску употребу; 

ручице за грамофоне; ручни електронски речници; 

сателити за научне сврхе; светлеће диоде са 

квантним тачкама [QLED]; светлећи знаци; 

светлећи или механички знаци за путеве; 

светломери; светлосна сигнализација; светлосни 

електронски показивачи; секстанти; селфи штапови 

[ручни моноподи]; сигнали за маглу, 

неексплозивни; сигнална звона; сигнална расвета у 

саобраћају [сигнални уређаји]; сигналне бове; 

сигналне звиждаљке; сигналне лампе; сигналне 

ракете, неексплозивне и које нису пиротехничке; 

сигнални панели, светлећи или механички; 

сигурносне мреже; сигурносне цираде; сигурносни 

појасеви, осим за седишта возила и за спортску 

опрему; сигурносни рефлектујући прслуци; 

сигурносни токени [уређаји за кодирање]; 

симулатори управљања и контроле возила; 

симулатори за обуку оживљавања; сирене; системи 

за распршивање за противпожарну заштиту; скале 

за мерење величине слова; скеле за спашавање; 

скенери [опрема за обраду података]; слајдови 

[фотографски]; слушалице; слушалице за 

комуникацију на даљину; смартфони [паметни 

телефони]; снопови електричних жица за 

аутомобиле; соларне батерије; соларне плоче за 

производњу електричне енергије; соленоидни 

вентили [електромагнетни прекидачи]; сонари; 

софтвер за чување екрана на рачунару, снимљен 

или даунлодован; софтвери за рачунарске игре, 

који се могу преузети; софтвери за рачунарске 

игре, снимљени; сочива за астрофотографију; 

спасилачке ласерске сигналне ракете; 

спектроскопи; спектографски апарати; специјална 

одећа за лабoраторије; спојнице за жице [за струју]; 

спојнице [опрема за обраду података]; спортске 

наочаре; спортске пиштаљке; спортски штитници 

за уста; справе за гашење ватре; справе за гашење 

пожара; стакла за наочаре; стаклено мерно посуђе; 

сталци за сушење [фотографски]; сталци 

прилагођени за лаптопове; станице за пуњење 

електричних возила; стереоскопи; стереоскопски 

апарат; столарски лењири; стробоскопи; стубови за 

бежичне антене; сушилице за употребу у 

фотографији; таблет рачунари; таксиметри; танки 

клијент рачунари; тастатуре за рачунаре; тастери за 

звона; тахометри; тегови; телевизијски апарати; 

телевизијски апарати који се покрећу кованицама; 

телеграфске жице; телеграфски апарати; 

телекомуникациони апарати у облику накита; 

телекомуникациони прекидачи; 

телекомуникациони преносници; телепринтери; 

телескопи; телескопски нишани за артиљерију; 

телефонске жице; телефонске секретарице; 

телефонски апарати; телефонски преносници; 

телефонски пријемници; теодолити; теретна вага за 

возила или животиње; термалне камере; терминали, 

електрични; терминали за кредитне картице; 

термионске цеви; термометри, не за медицинску 

употребу; термостати; термостати за возила; термо-

хигрометри; Т лењири за мерење; тонер кертриџи, 

празни, за штампаче и фотокопире; тонски носачи 

звука; торбе за лаптопове; тотализатори [сатови за 

бодове на спортским теренима]; траке за мобилне 

телефоне; траке за снимање звука; траке за 

чишћење глава за снимање; транзистори 

[електронски]; транспондери; трансформатори [за 

струју]; триоде; троношци за камере; ћебад за 

преживљавање; убрзивачи честица; увеличавајуће 

стакло [оптичко]; угаони лењири за мерење; углови 

за мерење; угломери [мерни инструменти]; узице за 

наочаре; украсни магнети; упозоравајући троуглови 

за возила; управљачки апарати, аутоматски, за 

возила; уређај за мерење брзине пловног објекта 

[мерни инструмент]; уређај за мерење таласа; 

уређаји за анализу величине наночестица; уређаји 

за глобално позиционирајући систем [GPS]; уређаји 

за електричне и електронске ефекте за музичке 

инструменте; уређаји за мерење дебљине коже; 

уређаји за мерење сателитских сигнала; уређаји за 

мерење сулфита; уређаји за монтажу 

кинематографских филмова; уређаји за надгледање 

беба; уређаји за пројектовање виртуелних 

тастатура; уређаји против ометања [за струју]; 

уринометри; УСБ прикључци; факсимил машине; 

филмови, осветљени; филтери за респираторне 
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маске; филтери за ултравиолетне зраке, за 

фотографију; филтери за употребу у фотографији; 

флопи дискови; флуоресцентни екрани; 

фотографска камера; фотографске мембране; 

фотографски екрани; фотографски објективи; 

фотокопир апарати [фотографски, електростатички, 

термички]; фотометри; фотонапонске ћелије; 

фототелеграфски апарат; футроле за паметне 

телефоне; футроле за таблет рачуна ре; 

хелиографски апарат; хигрометри; хидромерачи 

киселости; хидрометри; холограми; хорне за 

звучнике; хроматографски апарати за 

лабораторијску употребу; хронографи [апарати за 

бележење времена]; хуманоидни роботи са 

вештачком интелигенцијом; цвикери; цеви за 

тестирање; цеви са електричним пражњењем, које 

нису за осветљавање; циклотрони; ципеле за 

заштиту од несрећа, радијације и пожара; црне 

кутије [за снимање података]; цртани филмови; 

чамци за спасавање; чепови за уши за рониоце; 

чипови [интегрисана кола]; читачи бар-кодова; 

читачи електронских књига; читачи [опрема за 

обраду података]; џепни електронски преводиоци; 

џепни калкулатори; џубокс за рачунаре; шестар за 

узимање спољашњих и унутрашњих мера; шлемови 

за јахање; шпијунке за врата [увеличавајуће 

стакло]; штампана кола; штампане плоче; 

штампачи за рачунаре; штампачи улазница; 

штитници од азбеста за ватрогасце; штитови за 

лице за раднике; штитници од искри; штитници за 

колена за раднике; штитници за зубе; штитници 

главе за спорт; рачунaри.   

16  адресне матрице за машине за адресирање; 

акварел боје; албуми; алманаси; амбалажа за флаше 

од папира или картона; апарати за вињете; апарати 

за обележавање бројевима; апарати за развијање 

фотографија; апарати за уништавање папира 

[шредери] за канцеларијску употребу; апарати и 

машине за умножавање докумената; архитектонски 

модели; аташе мапе; атласи; бележнице; беџеви са 

именом [канцеларијски прибор]; билтени; 

биолошки узорци за употребу у микроскопији 

[наставни материјал]; блокови за цртање; блокови 

[канцеларијски материјал]; бочице за мастило; 

брисачи за налив пера; брисачи за табле за писање; 

бројеви [штампарски]; бушилице за папир [зумба]; 

ваљци за кућно фарбање: ваљци за писаће машине; 

ваучери; ваши [јапански папир]; вискозни папир за 

умотавање, украсни папир; восак за калупе, који 

није за зубарску употребу; восак за печаћење; 

воштани папир; вреће за убре [од папира или 

пластике]; вреће за микроталасно кување; врећице 

[коверте, кесе] од папира или пластике, за 

паковање; географске мапе; глина од полимера за 

моделирање; глобуси; глутен [лепа к] за папир или 

употребу у домаћинству; гравуре; графитне мине за 

оловке; графичке репродукције; графички отисци; 

грбови [папирни печати]; гумиране траке за 

лепљење папира; гумиране траке [канцеларијски 

материјал]; гумице [еластичне траке] за 

канцеларије; гумице за брисање; дијаграм и; 

дописнице за најаву посебних дога аја; дописнице, 

разгледнице; држачи за креду; држачи за оловке; 

држачи оловака; држачи печата; држачи списа, 

докумената [канцеларијски прибор]; држачи 

страница књига; електрокардиографски папир; 

етикете од папира или картона; жигови [печати]; 

зарезачи за оловке, електронски и не-електронски; 

заставе од папира; игле за копирање за цртачке 

сврхе; игле за урезивање, за линорез и дуборез; 

индексне карте [канцеларијске]; индекс регистри; 

индиго папир за умножаваче; индијско мастило; 

инструменти за гравирање; инструменти за писање; 

инструменти за цртање; испуна од папира или 

картона; јастучићи за мастило; јастучићи за печате; 

јо јо држачи картица са именом [канцеларијски 

прибор]; калеми за траке са мастилом; календари; 

калупи за глину за моделирање [уметнички 

материјал]; канцеларијске машине за затварање 

коверата; канцеларијске машине за печаћење; 

канцеларијски материјал, изузев намештаја; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; карбон папир; карте; картон; 

картонске кутије за шешире; каталози; каширани 

папир; клипсе за оловке; клишеи; клишеи за 

галванопластику; књиге; књиге са песмама или 

нотама; књиговезачка платна; књиговезачке 

корице; књиговезачки апарати и машине 

[канцеларијска опрема]; књиговезачки конопци; 

књиговезачки материјал; књиговодствене књиге; 

књижице; коверте; колекционарске сличице, за 

размену, које нису за играње; комплети за цртање; 

композери за слагање; конусне папирне кесе; копче 

за навлаке за картице са именом [канцеларијски 

прибор]; корективна течност [канцеларијски 

реквизит]; корективно мастило [хелиографско]; 

коректорске траке [канцеларијски прибор]; корице 

за пасоше; креда за писање; креда у спреју; креде за 

маркирање; кројачка креда; кројеви и обрасци за 

копирање; куглице за хемијске оловке; кутије за 

матрице; кутије за оловке; кутије за печате; кутије 

са бојама [школски материјал]; лењири за цртање; 

лепак за канцеларијску или кућну употребу; лепак 

за папир или употребу у домаћинству; лепљиве 

врпце за папир или употребу у домаћинству; 

лепљиве траке за папир или употребу у 

домаћинству; леци, флајери; листови папира 

[канцеларијски]; литографије; литографска креда; 

литографска уметничка дела; литографски камен; 

магазини [периодични]; манжетне за држање 

прибора за писање; марамице од папира; марамице 

од папира за чишћење; маркери [писаћи прибор]; 
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мастило; мастиљаве траке; мастиљарнице; 

материјал за обуку [изузев апарата]; материјал за 

паковање направљен од скроба; материјали за 

моделирање; материјали за писање; материјали за 

филтрирање од папира; материјали за цртање; 

материје за печаћење за канцеларијску употребу; 

машине за адресовање; машине за биговање папира 

[канцеларијска опрема]; машине за оштрење 

оловака, електронске или неелектронске; машине 

за франкирање за канцеларијску употребу; метални 

врх за индексне карте; моделарска глина; музичке 

честитке, разгледнице; мустре [шеме за вез]; 

навлаке за картице са именом; надстолњаци од 

папира; налепнице [канцеларијски прибор]; 

наливпера; налив пера и хемијске оловке 

[канцеларијски прибор]; напрсци [канцеларијски 

реквизити]; натписи од папира или картона; 

неелектронски импринтери за кредитне картице; 

неелектронски показивачи графикона; несесери са 

прибором за писање; новине; новчанице; ногаре за 

сликаре [штафелаји]; ножеви за папир [за отварање 

писама]; ножеви за стругање [брисање] за 

канцеларије; носачи лепљивих трака 

[канцеларијски прибор]; обележивачи за књиге; 

обрасци за прецртавање; овлаживачи врхова 

прстију [канцеларијски прибор]; овлаживачи за 

лепљење коверти [канцеларијски реквизити]; 

огласни панои од папира или картона; ознаке за 

поврат пртљага од папира; олеографи; оловке; 

оловке за цртање; оловке од дрвеног угља; оловке 

са графитном мином [техничке оловке]; омотачи за 

флаше од картона или папира; омоти за папир; 

омоти за чековне књижице; омоти [канцеларијски 

материјал]; палете за сликаре; памфлети; 

пантографи [справе за прецртавање]; папир; папир 

за копирање; папир за лекарске столове за 

прегледе; папир за машине за снимање; папир за 

писање; папир за радиограме; папир за сликање и 

калиграфију; папир за увијање; папирне или 

картонске кутије; папирне кесе за стерилизацију 

медицинских инструмената; папирне копче; 

папирне марамице за уклањање шминке; папирне 

кутије за крем; папирне машне, које нису 

позамантерија и украси за косу; папирне облоге за 

фиоке, ормане, парфимисане или не; папирне траке 

и картице за бележење компјутерских програма; 

папирне траке, које нису позамантерија и украси за 

косу; папирни и картонски материјали за паковање 

[пуњење, облагање]; папирни омоти за саксије; 

папирни подметачи за стоматолошке тацне; 

папирни филтери за кафу; папир од пиринча; папир 

од пулпе, дрвене масе; паста за моделирање; пастел 

не бојице [креде у боји]; паус папир; пелир папир 

за копије [канцеларијски материјал]; пера; пера за 

туш; пера од злата; пергамент; периодичне 

публикације; перфориране картице за разбоје; 

печати; печати са адресом; писаљке за таблице; 

писаће машине [електричне и неелектричне]; 

плакати од папира или картона; планови, пројекти; 

пластика за моделирање; пластификатори 

докумената за канцеларијску употребу; пластична, 

мехураста амбалажа за паковање или умотавање; 

пластична танка растегљива фолија за обавијање 

палета; пластичне кесе за одлагање животињског 

измета; пластичне фолије за омотавање; плоче за 

гравуру; плоче за матрице; плочице за печаћење; 

плочице са хватаљком за листове папира; подлоге 

за писање; подметачи за сто од папира; подметачи 

за пивске чаше; подметачи за чаше од папира; 

подметачи од папира; подупирач за руке за 

сликаре; подупирачи за књиге; портикле од папира; 

портикле са рукавима, папирне; портрети; постери; 

постоља за мастило; постоља за пера и оловке; 

постоља за печате; постоља за фотографије; посуде 

за водене боје за уметнике; посуде за писма; посуде 

за сортирање и бројање новца; посудице за боје; 

поштанске марке; поштански жигови; прекривачи 

столова од папира; прибор за ручно лепљење 

налепница; приручници; притискачи за папир; 

пробадачи [канцеларијски материјал]; производи за 

брисање; проспекти; рачунске таблице; рибље 

туткало за употребу у канцеларијама или 

домаћинству; самолепљиве траке за папир или 

употребу у домаћинству; свеске; светлећи папир; 

секачи папира [канцеларијски прибор]; скробне 

пасте [лепила] за папир или употребу у 

домаћинству; сликарске четкице; сликарско платно; 

слике; слике, урамљене или неурамљене; слова на 

писаћим машинама, на тастатури; спајалице; 

спајалице за новац; спојени рамови [штампарски]; 

сребрни папир; средства за лепљење за папире или 

употребу у домаћинству; сталци за посуде за 

штампарска слова; стеатит [к реда за кројаче]; 

столњаци од папира; стоне полице за 

документацију са фиокама [канцеларијски прибор]; 

стоне салвете од папира; стрипови; табаци од 

рецикловане целулозе за умотавање; табле за 

цртање; табле од дрвене пулпе [канцеларијске]; 

таблице за писање; Т-лењири за цртање; тоалет 

папир; траке за бар кодове; траке за везивање 

[књиговезачке]; траке за писаће машине; траке за 

цигаре, за увијање цигарета; транспаренти [банери] 

од папира; тубе од картона; убруси за лице од 

папира; убруси од папира; угаони лењири за 

цртање; угаоници за цртање; украсне папирне 

заставице; улазнице; уложне мапе са прстеновима; 

улошци са мастилом за машине за репродуковање 

докумената; умноживачи; упијајућа хартија; 

упијајуће фолије од папира или пластике за 

паковање хране; фасцикле за списе [канцеларијски 

прибор]; фасцикле [канцеларијски материјал]; 

фигурине направљене од кашираног папира; 
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филтер папир; фолије за прецртавање; фолије од 

папира или пластике за одржавање влаге за 

паковање хране]; фолије, слајдови [канцеларијски 

материјал]; формулари [штампа ни]; фото-гравуре; 

фотографије [штампане]; француски лењири 

кривуљари; хектографи; хефталице [канцеларијски 

реквизит]; хистолошки препарати за наставу; 

хромолитографи; целулоидне фолије за цртане 

филмове; цртежи који се копирају на подлогу; 

цртежи, скице; челична пера; челична слова 

[клишеи]; честитке, разгледнице; четкице за 

писање; четкице за сликаре; чешљеви за урезивање 

код сликаних дела; шаблони за украшавање хране и 

напитака; шаблони, матрице за умножавање; 

шаблони [од папира]; шестари за цртање; школска 

опрема [свеске и прибор за писање]; школске 

табле; шљокице за канцеларијску употребу; 

шнитови за шивење одеће; шпенадле као 

канцеларијски материјал; штамбиљи; штампане 

музичке партитуре; штампане публикације; 

штампане ствари; штампани материјал [висока 

штампа]; штампарска слова; штампарске реглете; 

штампарски бланкети, који нису од текстила; 

штампарски бројеви и слова; штампарски 

комплети, покретни [канцеларијски реквизит]; 

штитници за брисање; штампани роковници.   

29  агар-агар за кување; албумен, беланчевине, за 

кулинарске намене; алгинати за кулинарске 

намене; алое вера за људску исхрану; андулете; 

аранжмани од обрађеног воћа; артичоке, 

конзервиране; бадемово млеко; бадемово млеко за 

кулинарске сврхе; безалкохолни пунч од жуманаца; 

беланце од јаја; беле кобасице; бобичасто воће, 

конзервирано; бодљикави јастог, који није жив; 

бубрежни лој за исхрану; булгоги; виршле; виршле 

у кукурузном тесту на штапићу; воће, 

конзервисано; воће конзервисано у алкохолу; воће, 

кувано; воће, прерађено; воће у конзерви; воћна 

пулпа; воћни желе; воћни чипс; говеђа супа; 

грашак, конзервирани; грицкалице на бази воћа; 

гуакамол; дивљач, која није жива; ђумбир, 

конзервисани; ђумбиров џем; екстра девичанско 

маслиново уље за исхрану; екстракти алги за 

исхрану; желатин; желе за исхрану; желе од меса; 

живина, која није жива; животињска мождина, срж, 

за исхрану; жуманце од јаја; замене за млеко; 

залеђено воће; замрзнуто-сушено месо; замрзнуто-

сушено поврће; зачињено коштуњаво воће; инћуни, 

неживи; јаја; јаја пужева за јело; јаја у праху; 

јакитори [јапански ражњићи од пилетине]; јастози, 

који нису живи; јестива птичја гнезда; јестиве ларве 

мрава, припремљене; јестиве масти; јестиви 

инсекти, неживи; јестиво цвеће, сушено; јетра; 

јетрена паштета; јогурт; кавијар; какво путер за 

исхрану; кандирана патка; кандирани ораси; 

каселет; квари: кефир; кикирики, припремљен; 

кикирики путер; кимчи; кисели ђумбир; кисели 

краставац; кисели купус; кисело млеко; кнедле на 

бази кромпира; кобасице; кобасице крвавице; 

кокосова маст; кокосово млеко; кокосово млеко за 

кулинарску употребу; кокосово уље за исхрану; 

кокосов путер; кокос, осушени; компоти; ком пот 

од бруснице; кондензовано млеко; конзервисана 

гомољика, тартуф; конзервисана паприка; 

конзервисана риба; конзервисана соја, за исхрану; 

конзервисан бели лук; конзервисане печурке; 

конзервисано месо; конзервисано поврће; 

конзервисано сочиво; конзервисан пасуљ; 

концентрати за бујон; концентрати на бази воћа за 

кување; концентрати на бази поврћа за кување; 

кора од воћа; коштано уље за исхрану; 

краставчићи; кристализовани ђумбир; крокети; 

кувано поврће; кукурузно уље за исхрану; кукуруз 

шећерац, прерађен; кумис; лецитин за кулинарске 

намене; лешници, припремљени; лимунов сок за 

употребу у кулинарству; лосос, нежив; лук, 

конзервисан; маргарин; љуска ри, који нису живи; 

маслине, конзервисане; маслиново уље за исхрану; 

масне супстанце за производњу јестиве масти; 

мекушци, неживи; мармелада; месни екстракти; 

месо; месо у конзерви; милк шејк; млевени бадем; 

млеко; млеко од кикирикија за кулинарске сврхе; 

млеко од кикирикија; млеко у праху; млечни 

ферменти за кулинарске намене; морске (нори) 

алге, конзервисане; морски краставац, који није 

жив; морски рачићи, који нису живи; мусеви од 

поврћа; мућена павлака, шлаг; намази на бази 

орашастих плодова; намази на бази поврћа; 

намирнице на бази рибе; напици на бази бадемовог 

млека; напици на бази кокосовог млека; напици на 

бази млека од кикирикија; напици од млека, у 

којима млеко преовлађује; напици са бактеријама 

млечне киселине; нискокалорични чипс од 

кромпира; овсено млеко; омлети; остриге, које нису 

живе; павлака [биљна] на бази поврћа; павлака 

[млечни производ]; палми но уље за исхрану; 

паниране кобасице; парадајз пире; паста од плавог 

патлиџана; паста од поврћа; пахуљице од 

кромпира; пектин за кулинарске намене; пире од 

јабука; пиринчано млеко; пиринчано млеко за 

кулинарску употребу; пљескавице од соје; поврће, 

прерађено; поврће у конзерви; полен припремљен 

као храна; препарати за прављење бујона; 

препарати за супу од поврћа; прерађен орах; 

пресована воћна паста; производи од млека; 

протеинско млеко; прстенови од лука [поховани 

лук]; путер; путер крем; рататули; рак, који није 

жив; рендани пржени кромпир [hash bгоwпs]; 

репино уље за исхрану; риба, која није жива; 

рибани кисели купус; риба у конзерви; рибља икра, 

припремљена; рибље брашно за људску исхрану; 

рибљи желатин за исхрану; рибљи мусеви; рибљи 
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филети; ролнице од купуса пуњене месом; салате 

од воћа; салате од поврћа; сардине, неживе; 

састојци за припремање супе; сатај; свеж сир; 

свињетина; свињска маст; семенке, припремљене; 

сир; сириште, сирило; сланина; сметана; смеше које 

садрже маст за кришке хлеба; смрзнуто воће; 

сојино млеко; сојино уље за исхрану; сокови од 

поврћа за кување; сок од парадајза за кување; суво 

грожђе; сунцокретове семенке, припремљене; 

сунцокретово уље за исхрану; супе; сурутка; 

сусамово уље за исхрану; сухомеснати производи; 

сушено поврће; тахини; таџин [готово јело од меса, 

рибе или поврћа]; темпех; тофу; тофу листићи; 

тофу пљескавице; туњевина, нежива; уља за 

исхрану; уље од семена лана за исхрану; уље 

палминих коштица за исхрану; урме; усољена риба; 

усољен и сушени бакалар; усољено месо; уштипци, 

крофне од кромпира; уштипци од свежег сира; 

фалафел; ферментисано млеко; ферментисано 

печено млеко; харинге, неживе; хумус; црева за 

кобасице, природна или вештачка; чауре свилене 

бубе за људску исхрану; чипс од кромпира; џемови; 

шкампи, рачићи, који нису живи; шкембићи; 

шкољке капице, која нису живе; шкољке, које нису 

живе; шкољке, љускари, који нису живи; шунка.   

30  алва; алге [зачин]; арома ваниле за кулинарске 

намене; ароматични додаци за храну; ароме за 

кафу; ароме за колаче, изузев етарских уља; ароме 

за пића, изузев етарских уља; ароме, које нису 

етарска уља; бадемово тесто; баози; безглутенски 

хлеб; бели лук у праху [зачин]; бибер; бибимбап 

[мешавина пиринча са поврћем и јунетином]; 

бикарбона сода за кување; биљни препарати за 

употребу као замена за кафу; брашно; брашно од 

боба; брашно од кромпира; брашно од слачице; 

брашно од хељде; брашно тапиоке; булгур; 

буритоси; ванилин [замена за ванилу]; вафел 

производи; везивни агенси за сладолед; векна са 

месом; векне хлеба; вермићели; високопротеинске 

плочице од житарица; вода поморанџиног цвета за 

кување; воћне посластице; воћни желе [слаткиши]; 

воћни преливи [сосови]; глазуре за колаче; глазуре 

за шунку; глукоза за кулинарску намену; глутен 

припремљен као храна; глутенски додаци за 

кулинарске намене; готови оброци од резанаца; 

гриз; грицкалице на бази житарица; грицкалице на 

бази пиринча; двопек; десерти у облику муса 

[слаткиши]; додаци за згушњавање хране за 

кување; додаци јелима; енглески крем; есенције за 

исхрану, изузев етарских есенција и етарских уља; 

жвакаћа гума; жвакаће гуме за освежавање даха; 

замене за кафу; замрзнута-сушена јела чији је 

главни састојак пиринач; замрзнута-сушена јела 

чији је главни састојак тестенина; зачини; зачинска 

паприка; зачински додаци; златни сируп [шећерни 

сируп], меласа; инстант пиринач; јестиви папир; 

јестиви папир за колаче; јести ви папир од пиринча; 

јечмено брашно; јиаози; какао; какао напици са 

млеком; капра; капсуле кафе, напуњене; карамеле 

[бомбоне]; каранфилић [зачин]; кари [зачин]; кафа; 

квасац; кекс; кечап [сос]; кимчи палачинке; киноа, 

прерађена; киш; кнедле на бази брашна; кокице; 

колачи; колачи од пиринча; колачићи од ђумбира; 

кондиторски производи за украшавање 

новогодишње јелке; конзервисане баштенске траве 

[зачини]; корнфлекс; коцке леда; коштуњаво воће 

са чоколадним преливом; коштуњаво воће у праху; 

крекери; крем бруле; кристализовани камени 

шећер; кроасани; кроасани са чоколадом; крутони; 

кукурузни гриз; кукурузно брашно; кукуруз, 

пржени; куркума; кус-кус; кухињска со; лакса; 

ланено семе за кулинарску употребу [зачин]; 

ледени чај; лед за освежавање; лед, природни или 

вештачки; мајонез; макарони; макарунси; 

макарунси од кокоса; малтоза; маринаде; 

марципан; материјали за везивање кобасица; 

матични млеч; мед; меласа за исхрану; ментол 

бомбоне за освежавање даха; ментол за посластице; 

мисо; млевени ђумбир; млевени јечам; млевени 

кукуруз; млевени овас; млечни карамел крем; 

морска вода за кување; мусли; намази на бази 

чоколаде; напици на бази камилице; напици од 

чаја; немедицински биљни чајеви; непржена кафа; 

нугат; овсене пахуљице; овсено брашно; ољуштени 

јечам; ољуштени овас; онигири; орашчићи; 

палачинке; палачинке на бази кромпира; палмин 

шећер; паста од ђумбира [зачин]; пастиле 

[бомбоне]; пељмени; песто; пецива; пивско сирће; 

пикалили; пикантне палачинке; пимент; пиринач; 

пиринчана каша за кулинарске намене; пиринчани 

крекери; пите; пите од меса; пића на бази какаоа; 

пића на бази кафе; пића на бази чоколаде; пића од 

кафе са млеком; пића од чоколаде са млеком; пице; 

плочице од житарица; посластице од кикирикија; 

пралине; прашак за колаче; прашак за пециво; 

прашак за прављење сладоледа; прекрупа за 

људску исхрану; преливи за салату; препарати за 

учвршћивање мућене павлаке, шлага; препарати од 

житарица; прерађено семе за употребу као зачин; 

припремљени пиринач умотан у морску траву; 

природни заслађивачи; пролећне ролнице; 

прополис [пчелињи производ]; профитероле; пти-

бер кекс; пудинг; пшеничне клице за људску 

исхрану; пшенично брашно; равиоли; рамен; 

резанци; релиш [додатак јелу]; саго; семе аниса; 

семе звездастог аниса; сендвичи; сендвичи са 

сиром [чизбургери]; сендвич са виршлама; сенф; 

сирће; сируп од агаве [природни заслађивач]; ситни 

колачи; скроб за јело; слад за људску исхрану; 

сладни бисквити; сладни екстракти за храну; 

сладолед; сладоледи; сладолед на штапићу; слатке 

земичке, колачићи; слатки корен [слаткиши]; 
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слаткиши; слаткиши од бадема; слаткиши од 

пеперминта; смесе за пикантне палачинке; смесе за 

тесто; смрзнити јогурт [посластичарски]; соба 

резанци; сојино брашно; соли за конзервисање 

намирница; сорбеи [ледени]; сосови [додаци 

храни]; сосови за месо [ума ци]; сос од бруснице 

[зачин]; сосови за тестенине; сос од јабука [зачин]; 

средства за омекшавање меса за употребу у 

домаћинству; средства за подизање теста; стаклене 

глазуре; стругани лед са заслађеним црвеним 

пасуљем; сува зрна кукуруза без љуске; сусамово 

семе [зачин]; сутлијаш; суши; табуле, либанска 

салата; тако; тамарин [зачин]; тапиока; тартар крем 

за кување; тарт [слатка пита без горње коре]; 

тестенина; тесто за колаче; тесто за слатка пецива; 

тесто, полу-прерађен производ; тортиље; удон 

резанци; украсне бомбоне за торте; умак од 

парадајза; умак, сос од соје; ферменти за тесто; 

фондани [слаткиши]; хариса [зачин]; хељда, 

прерађена; хлеб; хлеб без квасца; хлебне мрвице; 

храна на бази овса; цветови или лишће као замена 

за чај; целе рова со; цикорија [замена за кафу]; 

цимет [зачин]; чај; чај од келп алги; чатни [додатак 

јелима]; чау-чау [зачин]; чипс [производ од 

житарица]; чоколада; чоколадни мусеви; чоколадни 

украси за торте; чоколадни намази који садрже 

орашасте плодове; шафран [зачин]; шећер; 

шпагети; штапови од слатког корења [посластица].   

32  seltzer вода; але пиво од ђумбира; аперитиви, 

безалкохолни; бадемов сируп; безалкохолна пића; 

безалкохолна пића од алое вера; безалкохолна пића 

од сушеног воћа; безалкохолни воћни екстракти; 

безалкохолни воћни напици; безалкохолни 

концентрати за прављење напитака; безалкохолни 

напици на бази меда; безалкохолни напици са 

укусом кафе; безалкохолни напици са укусом чаја; 

безалкохолни приправци за прављење напитака; 

воде [пића]; воћни нектар [безалкохолни]; воћни 

сокови; газирана вода; екстракти хмеља за 

производњу пива; енергетска пића; изотоници; 

јечмено вино [пиво]; квас; коктели, безалкохолни; 

коктел и на бази пива; лимунаде; литијум вода; 

минерална вода [пиће]; напици за спортисте 

обогаћени протеинима; напици на бази пиринча, 

који нису замена за млеко; напици од соје, осим 

замена за млеко; освежавајућа безалкохолна пића; 

пиво; пивски слад; пилуле за газирање пића; пића 

од сурутке; прашкови за газирање пића; препарати 

за прављење газиране воде; радлер; сарсапарила 

[безалкохолни напитак]; сирупи за лимунаде; 

сирупи за пића; сладно пиво; сладовина; смутис 

[кашасти напици од воћа или поврћа]; сода вода; 

сокови од поврћа [пића]; сок од јабуке, 

безалкохолни; сок од парадајза [пиће]; стоне воде; 

шербети [пића]; шира; шира (неферментисана).  

35  административна обрада наруџбеница за 

куповину; административна помоћ при одговарању 

на позиве за подношење понуда; административне 

услуге за пресељење пословања предузећа; 

административне услуге у вези са упућивањем на 

лечење; ажурирање и одржавање информација у 

регистрима; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; ажурирање огласних 

материјала; анализе цена и трошкова; ангажовање 

спољних фирми за административно управљање 

компанијама; дактилографске услуге; дистрибуција 

рекламног материјала; дистрибуција узорака; 

договарање претплате за услуге телекомуникација 

за трећа лица; економске прогнозе; издавање 

машина за Фотокопирање; изнајмљивање аутомата 

за продају; изнајмљивање билборда [паноа за 

рекламирање]; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; 

изнајмљивање канцеларијске опреме у заједничким 

радним просторима; изнајмљивање канцеларијских 

машина и опреме; изнајмљивање огласних 

материјала; изнајмљивање огласног простора; 

изнајмљивање продајних штандова; израда извода 

са рачуна; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; 

индексирање интернет сајтова за комерцијалне 

намене или намене оглашавања; испитивање јавног 

мњења; истраживање тржишта; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица; компјутерско управљање подацима; 

консултације о стратегији комуникације у 

односима са јавношћу; консултације о стратегији 

комуникације у рекламирању; консултације у вези 

са избором особља; консултације у вези са 

пословним организовањем; консултације у 

пословном управљању; манекенске услуге у циљу 

рекламирања или продајних промоција; маркетинг; 

маркетинг у оквиру издавања софтвера; 

маркетиншка истраживања; непосредно 

оглашавање путем поште; обавештења о 

пословима; обезбеђивање онлајн тржишта за купце 

и продавце роба и услуга; објављивање рекламних 

текстова; обрада текста; обрачун пореза; 

оглашавање; оглашавање на отвореном; 

оглашавање плаћањем по клику [рау рег click 

оглашавање]; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; оптимизација претраживача за промоцију 

продаје; оптимизација саобраћаја са Интернет 

странице; организовање изложби за привредне или 

рекламне потребе; организовање модних ревија у 

промотивне сврхе; организовање сајмова; писање 

радних биографија за друге; писање рекламних 

текстова; писање текстова за рекламне намене; 

помоћ у пословном или индустријском управљању; 

помоћ у пословном управљању; пословна 

испитивања; пословна истраживања; пословне 

процене; пословно управљање за независне 
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пружаоце услуга; пословно управљање за 

спортисте; пословно управљање за сценске 

уметнике; пословно управљање и организационо 

саветовање; пословно управљање програмима 

рефундирања за друге; пословно управљање 

хотелима; преговарање и закључивање пословних 

трансакција за трећа лица; преговарање о 

пословним уговорима за друге; презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало; презентација робе; преписивање 

кореспонденције [канцеларијске услуге]; 

претраживање података у рачунарским датотекама 

за друге; привремено пословно управљање; 

прикупљање информација у компјутерске базе 

података; прикупљање статистичких података; 

припрема платних листи; продукција програма 

телевизијске продаје; производња рекламних 

филмова; промоција робе и услуга кроз 

спонзорисање спорских догађаја; промоција 

продаје за друге; проналажење особља; 

професионалне пословне консултације; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима при избору роба и услуга; пружање 

корисничких оцена у комерцијалне или рекламне 

сврхе; пружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе; пружање 

пословних информација; пружање пословних 

информација путем Интернет странице; 

психолошко тестирање за избор запослених; развој 

концепта оглашавања; рачуноводство; ревизија 

пословања; регистровање писане комуникације и 

података; рекламирање на радију; рекламирање 

преко плаката; рекламирање слањем наруџбеница; 

рекламирање преко телевизије; саветодавне услуге 

у пословном управљању; састављање пописа 

информација за комерцијалне и рекламне сврхе; 

секретарске услуге; система ција информација у 

компјутерским базама података; стенографске 

услуге; стручне услуге о пословној ефикасности; 

тражење спонзорства; управљање програмима за 

путнике који често лете авионом; управљање 

програмима лојалности потрошача; уређивање 

излога; услуге агенција за запошљавање; услуге 

агенција за пружање пословних информација; 

услуге агенција за увоз и извоз; услуге велепродаје 

фармацеутских, ветеринарских и хигијенских 

препарата и медицинског материјала; услуге 

графичке обраде материјала за рекламне сврхе; 

услуге заказивања састанака [канцеларијске 

услуге]; услуге комерцијалног лобирања; услуге 

корпоративне комуникације; услуге малопродаје у 

вези са пекарским производима; услуге 

малопродаје уметничких дела од стране 

уметничких галерија; услуге малопродаје 

фармацеутских, ветеринарских и хигијенских 

препарата и медицинског материјала; услуге 

набавке за трећа лица [куповина производа и 

услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа 

са јавношћу; услуге односа са медијима; услуге 

онлајн малопродаје дигиталне музике која се 

преузима са интернета; услуге онлајн малопродаје 

мелодије звона које се преузимају са интернета; 

услуге онлајн малопродаје претходно снимљене 

музике и филмова који се преузимају са интернета; 

услуге подсећања на уговорене састанке 

[канцеларијски послови]; услуге подуговарања, 

аутсорсинг [помоћ у пословању]; услуге 

пописивања поклона; услуге поређења цена; услуге 

пословног посредовања које се односе на 

повезивање потенцијалних приватних улагача са 

предузетницима којима су потребна финансијска 

средства; услуге посредовања у трговини; услуге 

праћења конкуренције; услуге праћења тржишта; 

услуге праћења штампе; услуге претплате на 

новине за друге; услуге пријављивања пореза; 

услуге продаје путем лицитације; услуге рекламних 

агенција; услуге телемаркетинга; услуге 

телефонских централа; услуге телефонског 

одговарања за одсутне претплатнике; услуге 

управљања пословним пројектима за грађевинске 

пројекте; услуге фотокопирања; фактурисање; 

финансијска ревизија; циљни маркетинг.   

37  асфалтирање; асфалтирање путева; балансирање 

гума; бојење и поправка натписа; бродоградња; 

бушење бунара; бушење нафтних или гасних 

бушотина; вађење руде; водоинсталатерске услуге; 

вулканизација гума [поправка]; глачање каменом 

пловућцем; грађевински надзор; дезинфиковање; 

закивање; заштита возила од корозије; заштита 

грађевина од влаге; заштита од корозије; звучно 

усаглашавање, штимовање музичких инструмената; 

зидарске услуге; зидарство; изградња и одржавање 

цевовода; изградња лука, пристаништа; изградња 

пристанишних насипа; изградња сајамских 

штандова и продавница; изградња фабрика; 

изнајмљивање булдожера; изнајмљивање 

грађевинске опреме; изнајмљивање дизалица 

[грађевинске опреме]; изнајмљивање машина за 

ископавање [багера]; изнајмљивање машина за 

прање веша; изнајмљивање машина за прање 

судова; изнајмљивање машина за сушење судова; 

изнајмљивање машина за чишћење; изнајмљивање 

машина за чишћење путева; изнајмљивање 

одводних пумпи; изолација грађевина; инсталација, 

одржавање и поправка рачунарске опреме; 

инсталирање и одржавање пећи; инсталирање и 

поправка телефона; инсталирање и поправљање 

расхладне опреме; инсталирање, одржавање и 

поправка машина; конструисање; конструисање и 

поправљање складишта; конструисање подводних 

објеката; консултације о грађењу; крпљење 
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котлова; лакирање; малтерисање; молерске услуге, 

спољне и унутрашње; монтирање скела; обнављање 

машина које су истрошене или делимично 

уништене; обнављање одеће; одржавање базена за 

пливање; одржавање возила; одржавање и поправка 

авиона; одржавање и поправка горионика 

[пламеника]; одржавање и поправка моторних 

возила; одржавање и поправка сефова; одржавање и 

поправка трезора; одржавање намештаја; 

одржавање, чишћење и поправка коже; одржавање, 

чишћење и поправка крзна; оправка сунцобрана; 

отклањање сметњи на електричним апаратима; 

оштрење ножева; пеглање веша; пеглање одеће; 

пескирање [брушење]; подводне поправке; 

подмазивање возила; полагање каблова; полирање 

возила; поновно пуњење кертриџа са мастилом; 

поновно пуњење тонера за штампаче; поправка 

електричних водова; поправка и одржавање 

филмских пројектора; поправка кишобрана; 

поправка обуће; поправка одеће; поправка пумпи; 

поправка сигуроносних брава; поправка 

тапацирунга; поправка фотографских апарата; 

поправка часовника и сатова; постављање и 

поправка апарата за климатизацију; постављање и 

поправка електричних уређаја; постављање и 

поправка лифтова; постављање и поправка опреме 

за наводњавање; постављање и поправљање опреме 

за грејање; постављање и поправљање опреме за 

заштиту од поплава; постављање комуналних 

објеката на градилиштима; постављање кухињске 

опреме; постављање, одржавање и оправљање 

канцеларијских машина и опреме; постављање 

тапета на зидове; прање; прање веша; прање 

возила; прање прозора; прање рубља; протектирање 

гума; пружање информација у вези са изградњом; 

пружање информација у вези са поправкама; 

пуњење батерија за возила; пуњење електричних 

возила; рестаурација машина, мотора који су 

истрошени или делимично уништени; рестаурација 

намештаја; рестаурација [поправка] музичких 

инструмената; рестаурација уметничких дела; 

рушење грађевина; стерилизација медицинских 

инструмената; столарске услуге; тапацирање; 

уградња и поправка противпожарних аларма; 

уградња и поправка противпровалних аларма; 

уградња прозора и врата; уништавање 

[истребљење] штеточина, осим у пољопривреди, 

аквакултури, хортикултури и шумарству; услуге 

вађења камена, каменолома; услуге електричара; 

услуге одржавања домаћинства [услуге чишћења]; 

услуге поправке возила у квару; услуге поправки 

кровова; услуге прављења вештачког снега; услуге 

пуњења батерија мобилних телефона; услуге 

сервисних станица за возила [бензинских пумпи]; 

услуге сузбијања штеточина, осим у 

пољопривреди, аквакултури, хортикултури и 

шумарству; услуге хидрауличког фрактурисања; 

хемијско чишћење; чишћење возила; чишћење 

димњака; чишћење зграда [спољних површина]; 

чишћење и поправка котлова; чишћење одеће; 

чишћење пелена; чишћење снега; чишћење улица; 

чишћење унутрашњости зграда.   

43  декорисање колача; декорисање хране; 

изнајмљивање апарата за кување; изнајмљивање 

апарата за осветљење; изнајмљивање аутомата за 

воду за пиће; изнајмљивање покретних 

грађевинских објеката; изнајмљивање привременог 

смештаја; изнајмљивање просторија за састанке; 

изнајмљивање столова, столица, столњака и 

стакленог посуђа; изнајмљивање шатора; 

информације и савети у вези са припремањем 

оброка; кетеринг хране и пића; обезбеђење услова 

за камповање; пансион за животиње; пансионске 

услуге; прављење скулптура од хране; резервисање 

пансиона; резервисање привременог смештаја; 

услуге агенција за смештај [хотелски, пансионски]; 

услуге барова; услуге вашоку ресторана; услуге 

дечијих јаслица; услуге домова за стара лица; 

услуге изнајмљивања кућа за одмор; услуге 

кампова за одмор [смештај]; услуге кантина; услуге 

кафеа; услуге кафетерија; услуге личног шефа 

кухиње; услуге мотела; услуге наргила барова; 

услуге пријема за привремени смештај 

[организовање долазака и одлазака]; услуге 

резервисања хотела; услуге ресторана; услуге 

ресторана за самопослуживање; услуге снек барова; 

услуге удон и соба ресторана; услуге хотела.   
 

(210) Ж- 2020-153 (220) 06.02.2020. 

(731) Public Joint Stock Company Gazprom Neft 

Rusia, Pochtamtskaya, dom 3-5, liter A, ch. pom. 1N, 

kab. 2401, 190000, Saint Petersburg, RU 

(740) Весна Живковић, Македонска 30,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.04; 26.01.17; 26.01.19; 26.01.22; 

26.02.05; 27.05.01; 27.05.10; 27.07.01; 29.01.01; 

29.01.08  

(591) црна, наранџаста.  

(511) 4  aлкохол [гориво]; антрацит; бензин; 

бензинско гориво; брикети за сагоревање; брикети 

од тресета [гориво]; брикети угља; восак за 
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осветљавање; восак за ремење; восак за скије; восак 

карнауба палме; восак [непрерађен]; вунена маст; 

гас за осветљавање; говеђи лој; горива; горива на 

бази алкохола; гориво за осветљавање; гориво из 

биомасе; графит за подмазивање; дизел уље; 

додаци, који нису хемикалије, за моторна горива; 

дрвени брикети; дрвени опиљци за потпаљивање 

ватре; дрвени угаљ [гориво]; електрична енергија; 

етанол [гориво]; желе од петролеја за индустријску 

употребу; згуснути гас [гориво]; индустријска уља; 

индустријске масти; индустријски восак; керозин; 

кокс; коштано уље за индустријску употребу; 

ксилен гориво; ланолин за употребу у производњи 

козметике; лигнит; лигроин; мазива; мазут; масти 

за заштиту коже; масти за обућу; масти за оружје; 

масти за подмазивање; масти за производе од коже; 

масти за ремење; материјал за паљење ватре; 

мешавина испарљивих горива; минерална горива; 

мирисне свеће; моторна уља; нафта; нафтни етар; 

нискокалорични плин; ноћна расвета [свеће]; 

огревно дрво; озокерит; олеин; папирне траке за 

потпаљивање ватре; парафин; петролеј [прерађен 

или непрерађен]; плинско гориво; плинско уље; 

погонско гориво; потпаљивачи; препарати за 

везивање прашине за чишћење; препарати за 

уклањање прашине; препарати против 

проклизавања каишева, ремења; препарати сојиног 

уља за одмашћивање кухињског посуђа; пчелињи 

восак; пчелињи восак за употребу у производњи 

козметике; рибље уље, нејестиво; рицинусово уље 

за индустријске сврхе; свеће; свећице за божићне 

јелке; смесе за упијање прашине; смеше за 

везивање прашине; стеарин; сунцокретово уље за 

индустријску примену; течности за сечење; тресет 

[горива]; угаљ; угаљ за наргиле; угљена нафта; 

угљена прашина [гориво]; уља за боје; уља за 

заштиту зидова; уља за конзервацију коже; уља за 

осветљавање; уља за текстил; уља за уклањање 

оплате [грађевинска]; уља од угљеног катрана; уље 

за влажење; уље за ложење; уље за подмазивање; 

уље репе за индустријску употребу; фитиљи за 

лампе; фитиљи за свеће; цересин восак; шпиритус 

од метил алкохола.   

9  зд наочаре; close-up сочива; wah-wah педале; 

аерометри; азбестна одећа за заштиту од ватре; 

азбестне рукавице за заштиту од несреће; 

актинометри; акумулатор, електрични; 

акумулаторске посуде; акустичне мембране; 

акустичне спојнице; акустични аларми; акустични 

цевоводи; акцелерометри; аларми; алармна звона, 

електрична; алкометри; алхидаде [део теодолита, 

геодетског инструмента]; амперметри; аноде; 

анодне батерије; антене; антикатоде; апарат за 

мерење нагиба; апарат за регулисање топлоте; 

апарат за транспирацију кисеоника; апарат за 

центрирање фотографских слајдова; апарати за 

анализирање хране; апарати за анализу ваздуха; 

апарати за балансирање; апарати за бележење 

времена; апарати за гашење ватре; апарати за 

глачање фотографских снимака; апарати за 

даљинско управљање; апарати за демагнетизацију 

магнетних трака; апарати за дестилацију за научне 

потребе; апарати за дисање за подводно пливање; 

апарати за дисање, изузев за вештачко дисање; 

апарати за замену игала на грамофон има; апарати 

за интерну комуникацију; апарати за магнетну 

резонанцу [MRI], који нису за медицинску 

употребу; апарати за мерење; апарати за мерење 

брзине [фотографски]; апарати за мерење дебљине 

коже; апарати за мерење притиска; апарати за 

мерење раздаљине; апарати за мерење удаљености; 

апарати за обраду података; апарати за обуку; 

апарати за поморску сигнализацију; апарати за 

праћење, који нису за употребу у медицини; 

апарати за пренос звука; апарати за прецизна 

мерења; апарати за проверу брзине возила; апарати 

за проверу поштанских марака; апарати за 

пројекцију, пројектори; апарати за репродуковање 

звука; апарати за сателитску навигацију; апарати за 

сечење филма; апарати за снимање звука; апарати 

за суфлирање [телепромптери]; апарати за сушење 

фотографских снимака; апарати за тестирање који 

нису за медицинску употребу; апарати за 

увећавање [фотографски]; апарати за ферментацију 

[лабораторијски]; апарати за цртање шема; апарати 

за чишћење дискова са снимљеним звуком; апарати 

и инсталације за производњу рендгенских зрака, не 

за медицинску употребу; апарати и инструменти за 

астрономију; апарати и инструменти за вагање; 

апарати и инструменти за физику; апарати и 

инструменти за хемију; апарати и опрема за 

спашавање живота; апертометри [оптика]; 

апликаци]е за рачунарске софтвере које се могу 

преузимати; арматуре [за струју]; аудиовизуелни 

апарати за обуку; аудио и видео пријем ници; аудио 

интерфејси; аудио миксете; аутоматски индикатори 

ниског притиска у гумама возила; ауто-радио; 

бакарна жица, изолована; банкомати [АТМ]; 

барометри; батерије, електричне; батерије, 

електричне, за возила; батерије за електронске 

цигарете; батерије за осветљавање; бежични 

телефони; бетатрони; биометријске личне карте; 

биометријски пасоши; биочипови; блицеви 

[фотографски]; блиц лампе [фотографске]; браве, 

електричне; бројачи; бројачи корака; бројачи 

навоја; бројачи обртаја; ваге; ваге за бебе; ваге за 

купатила; ваге са анализатором телесне масе; 

вакум-метри; вакумске цеви [радио]; вариометри; 

ватрогасна црева; ватростално стакло 

[лабораторијско]; ветроказ за одређивање правца 

ветра; ветромери [анемометри]; видео екрани; 

видео касете; видео пројектори; видео рекордери; 
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видео телефони; видео-траке; видео уређаји за 

надгледање беба; визири за шлемове; вискови; 

високофреквентни апарати; вођице или олово за 

дубиномере; возачке рукавице; воки-токи; вокмен; 

волтметри; временски прекидачи, аутоматски; 

галванометри; галванске батерије; галванске 

ћелије; гасометри [инструменти за мерење]; 

геодетске справе и инструменти; говорне цеви; 

грамофон и; гранични мерач [столарија]; графички 

елементи за мобилне телефоне који се могу 

преузети са интернета; громобрани; даљинометри; 

датотеке слика које се могу преузимати; ДВД 

плејери; двогледи; дензиметри; дензитометри; 

дестилацијске посуде за лабораторијске 

експерименте; детектори; детектори дима; 

детектори фалсификованог новца; дигиталне 

метеоролошке станице; дигитални знаци; 

дигитални рамови за фотографије; дигитални 

термостати за контролу климатизације; 

дијагностички апарати, не за медицинску употребу; 

динамометри; диоде које емитују светло [ЛЕД]; 

дисаљке; диск драјвери за рачунаре; диско в и за 

снимање звука; дистрибуционе конзоле [за струју]; 

дифракциони апарат у микроскопији за преламање 

спектра; ДНА чипови; дозиметри; дубиномери; 

дубиномери, мерачи дубине мора; еквилајзери 

[аудио апарати]; екрани за фотогравуру; 

електрифициране ограде; електрична звона на 

вратима; електричне жице; електричне инсталације 

за даљинско управљање индустријским процесима; 

електричне инсталације за спречавање провала; 

електричне спојнице; електричне утичнице; 

електрични адаптери; електрични апарати за 

даљинско паљење; електрични апарати за 

комутацију; електрични водови; електрични 

каблови; електрични колектори; електрични 

претварачи; електрични проводници; електрични 

утикачи; електрични цевоводи; електродинамички 

апарати за даљинско управљање сигналима; 

електродинамички апарати за даљинску контролу 

железничке пруге; електролизатори; 

електромагнетни калемови; електронске етикете за 

производе; електронске интерактивне табле; 

електронске огрлице за дресуру животиња; 

електронске оловке [за видео-дисплеје]; 

електронске партитуре које се могу преузети он-

лајн; електронске публикације које се могу 

преузимати; електронске табле за обавештења; 

електронске цеви за појачавање; електронски 

кључеви као даљински управљачи; електронски 

новчаници који се могу преузимати; електронски 

нумерички дисплеји; електронски планери; 

електронски системи контроле приступа за 

блокирање врата; емотикони за мобилне телефоне 

који се могу преузети; епидијаскопи; ергометри; 

железнички сигурносни уређаји; жица за 

осигураче; жмигавци [светлосна сигнализација]; 

затварач бленде [фотографски]; затварачи струјног 

кола; затварачи [фотографски]; заштитна одела за 

авијатичаре; заштитне кациге; заштитне кациге за 

спорт; заштитне маске; заштитне фолије 

прилагођене за екране рачунара; заштитне фолије 

прилагођене за смартфоне: заштитни уређаји за 

личну употребу у случају несреће; заштитни 

уређаји против рендгенског зрачења, не за 

медицинску употребу; звиждаљке за псе; звиждећи 

аларми; звона [упозоравајући уређаји]; звучни 

апарати и машине; звучници; зујалице; игле за 

геодетске компасе; игле за грамофоне; 

идентификационе облоге за електричне каблове; 

идентификациони конци за електричне жице; 

издавачи карата; инвертори струје; индикатори 

брзине; индикатори губитка струје; индикатори за 

количину; индикатори нивоа воде; индикатори 

притиска; индикатори притиска за вентиле; 

индикатори температуре; индуктори [за струју]; 

инкубатори за културе бактерија; инструменти за 

геодетско мерење; инструменти за испитивање 

гасова; инструменти за лоцирање звука; 

инструменти за мерење висине; инструменти за 

мерење вискозитета, густине; инструменти за 

нивелацију; инструменти за нивелирање; 

инструменти за одређивање азимута; инструменти 

за осматрање; инструменти и машине за тестирање 

материјала; инструменти који садрже окуларе; 

интегрисана кола; интерактивни терминали са 

екранима осетљивим на додир; интерфејси за 

рачунаре; инфрацрвени детектори; исправљачи 

струје; јастучићи за слушалице; јонизациони 

апарати, не за пречишћавање ваздуха или воде; 

каблови за стартовање мотора; каблови са 

оптичким влакнима; калеми, електрични; калемови 

за пригушивање; калемови [фотографски]; 

калориметри; камере за вожњу уназад; камкордери; 

кантари [пијачне ваге]; капаљке за мерење, осим за 

медицинску и кућну употребу; капиларне цеви; 

капсуле за спасавање у случају природних 

катастрофа; картице са интегрисаним колима 

[паметне картице]; касете за видео игре; 

касетофони; катанци, електронски; катоде; катодни 

анти-корозивни апарати; кациге за виртуелну 

стварност; кертриџи за мастило, празни, за 

штампаче и фотокопир апарате; кинематографске 

камере; кинематографски филм, осветљен; 

клепетуше за усмеравање стоке; клизни лењири; 

клизни шестари; коаксијални каблови; кодиране 

картице за откључавање; кодиране магнетне 

картице; кодиране наруквице за идентификацију, 

магнетне; командне ручице [џојстици] за употребу 

са рачуна ром, осим за видео игре; коморе за 

декомпресију; компакт дискови [аудио-видео]; 

компакт диск плејери; компаратор; компаси за 
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одређивање правца; компјутерске периферне 

јединице; компјутерски хардвер; комутатори; 

кондензатори; конектори [струјни]; контакти, 

електрични; контакти за електричне линије; 

контактна сочива; контролне табле [за струју]; 

контролни инструменти за котлове; контролни 

сатови [уређаји за евиденцију времена]; 

космографски инструменти; корективна сочива 

[оптичка]; криптографски кључеви који се могу 

даунлаудовати за примање и трошење крипто-

валуте; кристали галенита [детектори]; кројачки 

метар; кружни логаритмар; купе за саобраћајну 

сигнализацију; кутије за звучнике; кутије за 

контактна сочива; кутије за микроскопска стакла; 

кутије за наочаре; кутије посебно направљене за 

фотографске апарате и инструменте; кућишта за 

акумулаторе; лабораторијске пипете; 

лабораторијске посуде; лабораторијске центрифуге; 

лабораторијски роботи; лактодензиметри; 

лактометри; лампе за мрачне коморе 

[фотографске]; ланци за премер земљишта; 

ланчићи за наочаре; лаптоп рачуна ри; ласери, који 

нису за медицинску употребу; лењири [мерни 

инструменти]; летве за нивелисање [инструменти 

за мерење земљишта]; либеле [инструменти за 

утврђивање хоризонтале]; лимитатори [за струју]; 

лични дигитални асистенти [РОА]; лутка-главе за 

обуку фризера [опрема за обуку]; лутке за 

испитивање сигурности при судару возила; лутке за 

реанимацију [апарати за наставу]; магичне лампе 

[пројектори нацртаних слика у простору]; магнети; 

магнетне жице; магнетне идентификационе 

картице; магнетне траке за рачунаре; магнетне 

траке; магнетни декодери; магнетни дискови; 

магнетни носиоци података; магнетофони; 

манометри; маркери за обележавање ивица; маске 

за заваривање; математички инструменти; 

материјали за електричне водове [жице, каблови]; 

матрице [мерни инструменти]; машине за бројање и 

сортирање новца; машине за гласање; машине за 

диктирање; машине за мерење тежине; машине за 

рачунање; машине за фактурисање; машине са 

перфорираним картицама за канцеларије; 

мегафони; мелодије за мобилне телефоне које се 

могу преузимати; мембране за научне апарате; 

меморијске картице за машине за видео игре; 

мерачи; мерачи величине прста; мерачи величине 

прстена; мерачи висине; мерачи за нарезивање 

шрафова; мерачи [инструменти за мерење]; мерачи 

јачине алкохола; мерачи километраже за возила; 

мерачи површине, сферометри; мерачи потрошње 

бензина; мерачи протока; мерачи салинитета; 

мерачи сахарина; мерачи фреквенције; мерач 

киселине за батерије; мерне кашике; мерне летве 

[геодетски инструменти]; мерне сонде за научне 

сврхе; мерни инструменти; мерни инструменти, 

електрични; мерни компаси; метал детектори за 

индустријску или војну примену; метеоролошки 

балони; метеоролошки инструменти; метри [мерни 

инструменти]; метрономи; механизми за апарате 

који се покрећу бројачем; механизми за апарате 

који се покрећу кованицама; механички знаци; 

механички или светлећи сигнали; микрометарски 

завртњи за оптичке инструменте; микрометри; 

микропроцесори; микроскопи; микротоми; 

микрофони; мишеви са куглицом за управљање 

[компјутерски периферни уређаји]; миш 

[рачунарска периферна опрема]; млазнице за 

ватрогасна црева; мобилни телефони; модеми; 

монитори [компјутерска опрема]; монитори 

[компјутерски програми]; морнарички компаси; 

мрачне коморе [фотографске]; мреже за заштиту од 

несреће; мрежни трансформатори; музичке 

датотеке, фајлови, које се могу преузимати; 

музички аутомати који се покрећу кованицама 

[џубокс]; навигациони апарати за возила [путни 

рачунари]; навигациони инструменти; навлаке за 

РОД уређаје [личне дигиталне помоћне уређаје]; 

навлаке за лаптопове; навлаке за паметне телефоне; 

налепнице индикатори температуре, не за 

медицинске намене; намештај посебно прављен за 

лабораторије; наочаре за сунце; наочаре [оптика]; 

наочаре против заслепљивања; наутички апарати и 

инструменти; неонски знаци; нивелатори са живом, 

либеле; ниско фреквентни звучници [сабвуфери]; 

нишански телескопи за ватрена оружја; нонијуси, 

шублери; носачи за електричне калемове; носачи 

тамних плоча [фотографски]; носиви монитори са 

видео дисплејем; носиви рачунари; носиви уређаји 

за мерење активности; носни чепови за пливаче и 

рониоце; ноутбук рачунари; објективи за снимање 

селфија; објективи [сочива] [оптичка]; овоскопи, 

електрични осветљивачи јаја; огледала за 

инспекцију рада; одећа за заштиту од несрећа, 

радијације и пожара; одећа за заштиту од пожара; 

одећа отпорна на метке; озонизатори [озонатори]; 

оквири за дијапозитиве у фотографији; октанти; 

окулари; оловна лопта виска; омметри; омоти за 

електричне утичнице; оперативни рачунарски 

програми, снимљени; оплате за електричне 

каблове; опрема за телефонирање слободних руку 

[хендс фри]; оптичарски производи; оптичка 

влакна; оптичка огледала; оптичка сочива; оптичка 

стакла; оптичке лампе; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички компакт 

дискови [ЦД-pом]; оптички кондензатори; оптички 

носиоци података; оптички читачи слова, симбола; 

органске светлеће диоде [OLED]; осигурачи; 

ослонци за ручни зглоб за рад са рачуна рима; 

осцилографи; отпорници, електрични; паметне 

наочаре; паметне наруквице [мерни инструменти]; 

паметни сатови; паметно прстење; панцир прслуци 
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за заштиту од метака; паркинг метри; паркинг 

сензори за возила; перископи; петри посуде; пећи 

за лабораторијску употребу; пешчани сатови; 

пиезоелектрични сензори; пирометри; питот цеви; 

планиметри; плотери; плоче за батерије; плутаче за 

означавање; плутаче за спасавање; подлоге за 

"мишеве"; појасеви за спасавање; појасеви за тегове 

за рониоце; појасеви за тело као потпора при 

подизању терета; појачала; поклопци за 

фотографска сочива; покретна пумпа, возило, за 

гашење пожара; покривала за главу као заштитни 

шлемови; полариметри; полупроводници; 

полупроводничке плочице за израду интегрисаних 

кола; постоља за реторте; постоља за фотографске 

апарате; посуде за испирање [фотографске]; 

предајни уређаји [телекомуникациони]; прекидачи, 

електрични; прекидачи струјног кола; преносиви 

мултимедијални читачи, плејери; преносници 

електронских сигнала; прецизне ваге; пригушивачи 

за осветљење; призме [оптичке]; проводне цеви за 

монтирање рефлектора; пројектни екрани; 

пројектори слајдова; противпожарна ћебад; 

противпожарни аларми; противпожарни излази; 

противпожарни чамци; против провални 

упозоравајући апарати; процесори [централна 

јединица за обраду података]; прслуци за 

спасавање; прстенови за калибрацију; пумпе за 

гашење пожара; пуњачи батерија; пуњачи за 

електричне акумулаторе; пуњачи за електронске 

цигарете; радари; радио апарати; радиолошки 

апарати за индустријску употребу; радиолошки 

екрани за индустријску употребу; радио пејџери; 

радио-телеграфски склопови; радио-телефонски 

склопови; разводна кутија [струјна]; разводна 

кућишта [узидне дозне][струја]; разводне кутије [за 

струју]; разводне табле; разводне табле [за струју]; 

разводни ормани [за струју]; разводни прстенови за 

електричне водове; рамови за наочаре; рафрактори; 

рачунаљке; рачунарска меморија, уређаји; 

рачунарске софтверске платформе, снимљене или 

даунлодоване; рачунарски програми, који се могу 

преузимати; рачунарски програми, снимљени; 

рачунарски софтвер, снимљени; рачунске машине; 

регистар касе; регулатори брзине за грамофоне; 

регулатори јачине светла, електрични; регулатори 

напона за возила; регулатори преоптерећења 

напона; регулатори сценске расвете; регулациони 

апарати, електрични; редуктори, ослабљивачи [за 

струју]; резонатори за откривање подземних вода; 

релеји, електрични; рендгенске фотографије, које 

нису за медицинску употребу; рендгенске цеви, не 

за медицинске намене; рендгенски апарати, не за 

медицинску употребу; рендгенски филмови, 

осветљени; реостати; респиратори за 

пречишћавање ваздуха; респираторне маске, које 

нису за вештачко дисање; реторте; рефлектујуће 

плоче на одећи, за спречавање незгода; 

рефрактометри; решетке за батерије; роботи за 

наставу; роботи за сигурносни надзор; роботи за 

телепрезентацију; ронилачка одела; ронилачке 

маске; рукавице за виртуелну стварност; рукавице 

за заштиту од несрећа; рукавице за заштиту од 

рендгенског зрачења за индустријску употребу; 

ручице за грамофоне; ручни електронски речници; 

сателити за научне сврхе; светлеће диоде са 

квантним тачкама [QLED]; светлећи знаци; 

светлећи или механички знаци за путеве; 

светломери; светлосна сигнализација; светлосни 

електронски показивачи; секстанти; селфи штапови 

[ручни моноподи]; сигнали за маглу, 

неексплозивни; сигнална звона; сигнална расвета у 

саобраћају [сигнални уређаји]; сигналне бове; 

сигналне звиждаљке; сигналне лампе; сигналне 

ракете, неексплозивне и које нису пиротехничке; 

сигнални панели, светлећи или механички; 

сигурносне мреже; сигурносне цираде; сигурносни 

појасеви, осим за седишта возила и за спортску 

опрему; сигурносни рефлектујући прслуци; 

сигурносни токени [уређаји за кодирање]; 

симулатори управљања и контроле возила; 

симулатори за обуку оживљавања; сирене; системи 

за распршивање за противпожарну заштиту; скале 

за мерење величине слова; скеле за спашавање; 

скенери [опрема за обраду података]; слајдови 

[фотографски]; слушалице; слушалице за 

комуникацију на даљину; смартфони [паметни 

телефони]; снопови електричних жица за 

аутомобиле; соларне батерије; соларне плоче за 

производњу електричне енергије; соленоидни 

вентили [електромагнетни прекидачи]; сонари; 

софтвер за чување екрана на рачунару, снимљен 

или даунлодован; софтвери за рачунарске игре, 

који се могу преузети; софтвери за рачунарске 

игре, снимљени; сочива за астрофотографију; 

спасилачке ласерске сигналне ракете; 

спектроскопи; спектографски апарати; специјална 

одећа за лабoраторије; спојнице за жице [за струју]; 

спојнице [опрема за обраду података]; спортске 

наочаре; спортске пиштаљке; спортски штитници 

за уста; справе за гашење ватре; справе за гашење 

пожара; стакла за наочаре; стаклено мерно посуђе; 

сталци за сушење [фотографски]; сталци 

прилагођени за лаптопове; станице за пуњење 

електричних возила; стереоскопи; стереоскопски 

апарат; столарски лењири; стробоскопи; стубови за 

бежичне антене; сушилице за употребу у 

фотографији; таблет рачунари; таксиметри; танки 

клијент рачунари; тастатуре за рачунаре; тастери за 

звона; тахометри; тегови; телевизијски апарати; 

телевизијски апарати који се покрећу кованицама; 

телеграфске жице; телеграфски апарати; 

телекомуникациони апарати у облику накита; 
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телекомуникациони прекидачи; 

телекомуникациони преносници; телепринтери; 

телескопи; телескопски нишани за артиљерију; 

телефонске жице; телефонске секретарице; 

телефонски апарати; телефонски преносници; 

телефонски пријемници; теодолити; теретна вага за 

возила или животиње; термалне камере; терминали, 

електрични; терминали за кредитне картице; 

термионске цеви; термометри, не за медицинску 

употребу; термостати; термостати за возила; термо-

хигрометри; Т лењири за мерење; тонер кертриџи, 

празни, за штампаче и фотокопире; тонски носачи 

звука; торбе за лаптопове; тотализатори [сатови за 

бодове на спортским теренима]; траке за мобилне 

телефоне; траке за снимање звука; траке за 

чишћење глава за снимање; транзистори 

[електронски]; транспондери; трансформатори [за 

струју]; триоде; троношци за камере; ћебад за 

преживљавање; убрзивачи честица; увеличавајуће 

стакло [оптичко]; угаони лењири за мерење; углови 

за мерење; угломери [мерни инструменти]; узице за 

наочаре; украсни магнети; упозоравајући троуглови 

за возила; управљачки апарати, аутоматски, за 

возила; уређај за мерење брзине пловног објекта 

[мерни инструмент]; уређај за мерење таласа; 

уређаји за анализу величине наночестица; уређаји 

за глобално позиционирајући систем [GPS]; уређаји 

за електричне и електронске ефекте за музичке 

инструменте; уређаји за мерење дебљине коже; 

уређаји за мерење сателитских сигнала; уређаји за 

мерење сулфита; уређаји за монтажу 

кинематографских филмова; уређаји за надгледање 

беба; уређаји за пројектовање виртуелних 

тастатура; уређаји против ометања [за струју]; 

уринометри; УСБ прикључци; факсимил машине; 

филмови, осветљени; филтери за респираторне 

маске; филтери за ултравиолетне зраке, за 

фотографију; филтери за употребу у фотографији; 

флопи дискови; флуоресцентни екрани; 

фотографска камера; фотографске мембране; 

фотографски екрани; фотографски објективи; 

фотокопир апарати [фотографски, електростатички, 

термички]; фотометри; фотонапонске ћелије; 

фототелеграфски апарат; футроле за паметне 

телефоне; футроле за таблет рачуна ре; 

хелиографски апарат; хигрометри; хидромерачи 

киселости; хидрометри; холограми; хорне за 

звучнике; хроматографски апарати за 

лабораторијску употребу; хронографи [апарати за 

бележење времена]; хуманоидни роботи са 

вештачком интелигенцијом; цвикери; цеви за 

тестирање; цеви са електричним пражњењем, које 

нису за осветљавање; циклотрони; ципеле за 

заштиту од несрећа, радијације и пожара; црне 

кутије [за снимање података]; цртани филмови; 

чамци за спасавање; чепови за уши за рониоце; 

чипови [интегрисана кола]; читачи бар-кодова; 

читачи електронских књига; читачи [опрема за 

обраду података]; џепни електронски преводиоци; 

џепни калкулатори; џубокс за рачунаре; шестар за 

узимање спољашњих и унутрашњих мера; шлемови 

за јахање; шпијунке за врата [увеличавајуће 

стакло]; штампана кола; штампане плоче; 

штампачи за рачунаре; штампачи улазница; 

штитници од азбеста за ватрогасце; штитови за 

лице за раднике; штитници од искри; штитници за 

колена за раднике; штитници за зубе; штитници 

главе за спорт; рачунaри.   

16  адресне матрице за машине за адресирање; 

акварел боје; албуми; алманаси; амбалажа за флаше 

од папира или картона; апарати за вињете; апарати 

за обележавање бројевима; апарати за развијање 

фотографија; апарати за уништавање папира 

[шредери] за канцеларијску употребу; апарати и 

машине за умножавање докумената; архитектонски 

модели; аташе мапе; атласи; бележнице; беџеви са 

именом [канцеларијски прибор]; билтени; 

биолошки узорци за употребу у микроскопији 

[наставни материјал]; блокови за цртање; блокови 

[канцеларијски материјал]; бочице за мастило; 

брисачи за налив пера; брисачи за табле за писање; 

бројеви [штампарски]; бушилице за папир [зумба]; 

ваљци за кућно фарбање: ваљци за писаће машине; 

ваучери; ваши [јапански папир]; вискозни папир за 

умотавање, украсни папир; восак за калупе, који 

није за зубарску употребу; восак за печаћење; 

воштани папир; вреће за убре [од папира или 

пластике]; вреће за микроталасно кување; врећице 

[коверте, кесе] од папира или пластике, за 

паковање; географске мапе; глина од полимера за 

моделирање; глобуси; глутен [лепа к] за папир или 

употребу у домаћинству; гравуре; графитне мине за 

оловке; графичке репродукције; графички отисци; 

грбови [папирни печати]; гумиране траке за 

лепљење папира; гумиране траке [канцеларијски 

материјал]; гумице [еластичне траке] за 

канцеларије; гумице за брисање; дијаграм и; 

дописнице за најаву посебних дога аја; дописнице, 

разгледнице; држачи за креду; држачи за оловке; 

држачи оловака; држачи печата; држачи списа, 

докумената [канцеларијски прибор]; држачи 

страница књига; електрокардиографски папир; 

етикете од папира или картона; жигови [печати]; 

зарезачи за оловке, електронски и не-електронски; 

заставе од папира; игле за копирање за цртачке 

сврхе; игле за урезивање, за линорез и дуборез; 

индексне карте [канцеларијске]; индекс регистри; 

индиго папир за умножаваче; индијско мастило; 

инструменти за гравирање; инструменти за писање; 

инструменти за цртање; испуна од папира или 

картона; јастучићи за мастило; јастучићи за печате; 

јо јо држачи картица са именом [канцеларијски 
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прибор]; калеми за траке са мастилом; календари; 

калупи за глину за моделирање [уметнички 

материјал]; канцеларијске машине за затварање 

коверата; канцеларијске машине за печаћење; 

канцеларијски материјал, изузев намештаја; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; карбон папир; карте; картон; 

картонске кутије за шешире; каталози; каширани 

папир; клипсе за оловке; клишеи; клишеи за 

галванопластику; књиге; књиге са песмама или 

нотама; књиговезачка платна; књиговезачке 

корице; књиговезачки апарати и машине 

[канцеларијска опрема]; књиговезачки конопци; 

књиговезачки материјал; књиговодствене књиге; 

књижице; коверте; колекционарске сличице, за 

размену, које нису за играње; комплети за цртање; 

композери за слагање; конусне папирне кесе; копче 

за навлаке за картице са именом [канцеларијски 

прибор]; корективна течност [канцеларијски 

реквизит]; корективно мастило [хелиографско]; 

коректорске траке [канцеларијски прибор]; корице 

за пасоше; креда за писање; креда у спреју; креде за 

маркирање; кројачка креда; кројеви и обрасци за 

копирање; куглице за хемијске оловке; кутије за 

матрице; кутије за оловке; кутије за печате; кутије 

са бојама [школски материјал]; лењири за цртање; 

лепак за канцеларијску или кућну употребу; лепак 

за папир или употребу у домаћинству; лепљиве 

врпце за папир или употребу у домаћинству; 

лепљиве траке за папир или употребу у 

домаћинству; леци, флајери; листови папира 

[канцеларијски]; литографије; литографска креда; 

литографска уметничка дела; литографски камен; 

магазини [периодични]; манжетне за држање 

прибора за писање; марамице од папира; марамице 

од папира за чишћење; маркери [писаћи прибор]; 

мастило; мастиљаве траке; мастиљарнице; 

материјал за обуку [изузев апарата]; материјал за 

паковање направљен од скроба; материјали за 

моделирање; материјали за писање; материјали за 

филтрирање од папира; материјали за цртање; 

материје за печаћење за канцеларијску употребу; 

машине за адресовање; машине за биговање папира 

[канцеларијска опрема]; машине за оштрење 

оловака, електронске или неелектронске; машине 

за франкирање за канцеларијску употребу; метални 

врх за индексне карте; моделарска глина; музичке 

честитке, разгледнице; мустре [шеме за вез]; 

навлаке за картице са именом; надстолњаци од 

папира; налепнице [канцеларијски прибор]; 

наливпера; налив пера и хемијске оловке 

[канцеларијски прибор]; напрсци [канцеларијски 

реквизити]; натписи од папира или картона; 

неелектронски импринтери за кредитне картице; 

неелектронски показивачи графикона; несесери са 

прибором за писање; новине; новчанице; ногаре за 

сликаре [штафелаји]; ножеви за папир [за отварање 

писама]; ножеви за стругање [брисање] за 

канцеларије; носачи лепљивих трака 

[канцеларијски прибор]; обележивачи за књиге; 

обрасци за прецртавање; овлаживачи врхова 

прстију [канцеларијски прибор]; овлаживачи за 

лепљење коверти [канцеларијски реквизити]; 

огласни панои од папира или картона; ознаке за 

поврат пртљага од папира; олеографи; оловке; 

оловке за цртање; оловке од дрвеног угља; оловке 

са графитном мином [техничке оловке]; омотачи за 

флаше од картона или папира; омоти за папир; 

омоти за чековне књижице; омоти [канцеларијски 

материјал]; палете за сликаре; памфлети; 

пантографи [справе за прецртавање]; папир; папир 

за копирање; папир за лекарске столове за 

прегледе; папир за машине за снимање; папир за 

писање; папир за радиограме; папир за сликање и 

калиграфију; папир за увијање; папирне или 

картонске кутије; папирне кесе за стерилизацију 

медицинских инструмената; папирне копче; 

папирне марамице за уклањање шминке; папирне 

кутије за крем; папирне машне, које нису 

позамантерија и украси за косу; папирне облоге за 

фиоке, ормане, парфимисане или не; папирне траке 

и картице за бележење компјутерских програма; 

папирне траке, које нису позамантерија и украси за 

косу; папирни и картонски материјали за паковање 

[пуњење, облагање]; папирни омоти за саксије; 

папирни подметачи за стоматолошке тацне; 

папирни филтери за кафу; папир од пиринча; папир 

од пулпе, дрвене масе; паста за моделирање; пастел 

не бојице [креде у боји]; паус папир; пелир папир 

за копије [канцеларијски материјал]; пера; пера за 

туш; пера од злата; пергамент; периодичне 

публикације; перфориране картице за разбоје; 

печати; печати са адресом; писаљке за таблице; 

писаће машине [електричне и неелектричне]; 

плакати од папира или картона; планови, пројекти; 

пластика за моделирање; пластификатори 

докумената за канцеларијску употребу; пластична, 

мехураста амбалажа за паковање или умотавање; 

пластична танка растегљива фолија за обавијање 

палета; пластичне кесе за одлагање животињског 

измета; пластичне фолије за омотавање; плоче за 

гравуру; плоче за матрице; плочице за печаћење; 

плочице са хватаљком за листове папира; подлоге 

за писање; подметачи за сто од папира; подметачи 

за пивске чаше; подметачи за чаше од папира; 

подметачи од папира; подупирач за руке за 

сликаре; подупирачи за књиге; портикле од папира; 

портикле са рукавима, папирне; портрети; постери; 

постоља за мастило; постоља за пера и оловке; 

постоља за печате; постоља за фотографије; посуде 

за водене боје за уметнике; посуде за писма; посуде 

за сортирање и бројање новца; посудице за боје; 
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поштанске марке; поштански жигови; прекривачи 

столова од папира; прибор за ручно лепљење 

налепница; приручници; притискачи за папир; 

пробадачи [канцеларијски материјал]; производи за 

брисање; проспекти; рачунске таблице; рибље 

туткало за употребу у канцеларијама или 

домаћинству; самолепљиве траке за папир или 

употребу у домаћинству; свеске; светлећи папир; 

секачи папира [канцеларијски прибор]; скробне 

пасте [лепила] за папир или употребу у 

домаћинству; сликарске четкице; сликарско платно; 

слике; слике, урамљене или неурамљене; слова на 

писаћим машинама, на тастатури; спајалице; 

спајалице за новац; спојени рамови [штампарски]; 

сребрни папир; средства за лепљење за папире или 

употребу у домаћинству; сталци за посуде за 

штампарска слова; стеатит [к реда за кројаче]; 

столњаци од папира; стоне полице за 

документацију са фиокама [канцеларијски прибор]; 

стоне салвете од папира; стрипови; табаци од 

рецикловане целулозе за умотавање; табле за 

цртање; табле од дрвене пулпе [канцеларијске]; 

таблице за писање; Т-лењири за цртање; тоалет 

папир; траке за бар кодове; траке за везивање 

[књиговезачке]; траке за писаће машине; траке за 

цигаре, за увијање цигарета; транспаренти [банери] 

од папира; тубе од картона; убруси за лице од 

папира; убруси од папира; угаони лењири за 

цртање; угаоници за цртање; украсне папирне 

заставице; улазнице; уложне мапе са прстеновима; 

улошци са мастилом за машине за репродуковање 

докумената; умноживачи; упијајућа хартија; 

упијајуће фолије од папира или пластике за 

паковање хране; фасцикле за списе [канцеларијски 

прибор]; фасцикле [канцеларијски материјал]; 

фигурине направљене од кашираног папира; 

филтер папир; фолије за прецртавање; фолије од 

папира или пластике за одржавање влаге за 

паковање хране]; фолије, слајдови [канцеларијски 

материјал]; формулари [штампа ни]; фото-гравуре; 

фотографије [штампане]; француски лењири 

кривуљари; хектографи; хефталице [канцеларијски 

реквизит]; хистолошки препарати за наставу; 

хромолитографи; целулоидне фолије за цртане 

филмове; цртежи који се копирају на подлогу; 

цртежи, скице; челична пера; челична слова 

[клишеи]; честитке, разгледнице; четкице за 

писање; четкице за сликаре; чешљеви за урезивање 

код сликаних дела; шаблони за украшавање хране и 

напитака; шаблони, матрице за умножавање; 

шаблони [од папира]; шестари за цртање; школска 

опрема [свеске и прибор за писање]; школске 

табле; шљокице за канцеларијску употребу; 

шнитови за шивење одеће; шпенадле као 

канцеларијски материјал; штамбиљи; штампане 

музичке партитуре; штампане публикације; 

штампане ствари; штампани материјал [висока 

штампа]; штампарска слова; штампарске реглете; 

штампарски бланкети, који нису од текстила; 

штампарски бројеви и слова; штампарски 

комплети, покретни [канцеларијски реквизит]; 

штитници за брисање; штампани роковници.   

29  агар-агар за кување; албумен, беланчевине, за 

кулинарске намене; алгинати за кулинарске 

намене; алое вера за људску исхрану; андулете; 

аранжмани од обрађеног воћа; артичоке, 

конзервиране; бадемово млеко; бадемово млеко за 

кулинарске сврхе; безалкохолни пунч од жуманаца; 

беланце од јаја; беле кобасице; бобичасто воће, 

конзервирано; бодљикави јастог, који није жив; 

бубрежни лој за исхрану; булгоги; виршле; виршле 

у кукурузном тесту на штапићу; воће, 

конзервисано; воће конзервисано у алкохолу; воће, 

кувано; воће, прерађено; воће у конзерви; воћна 

пулпа; воћни желе; воћни чипс; говеђа супа; 

грашак, конзервирани; грицкалице на бази воћа; 

гуакамол; дивљач, која није жива; ђумбир, 

конзервисани; ђумбиров џем; екстра девичанско 

маслиново уље за исхрану; екстракти алги за 

исхрану; желатин; желе за исхрану; желе од меса; 

живина, која није жива; животињска мождина, срж, 

за исхрану; жуманце од јаја; замене за млеко; 

залеђено воће; замрзнуто-сушено месо; замрзнуто-

сушено поврће; зачињено коштуњаво воће; инћуни, 

неживи; јаја; јаја пужева за јело; јаја у праху; 

јакитори [јапански ражњићи од пилетине]; јастози, 

који нису живи; јестива птичја гнезда; јестиве ларве 

мрава, припремљене; јестиве масти; јестиви 

инсекти, неживи; јестиво цвеће, сушено; јетра; 

јетрена паштета; јогурт; кавијар; какво путер за 

исхрану; кандирана патка; кандирани ораси; 

каселет; квари: кефир; кикирики, припремљен; 

кикирики путер; кимчи; кисели ђумбир; кисели 

краставац; кисели купус; кисело млеко; кнедле на 

бази кромпира; кобасице; кобасице крвавице; 

кокосова маст; кокосово млеко; кокосово млеко за 

кулинарску употребу; кокосово уље за исхрану; 

кокосов путер; кокос, осушени; компоти; ком пот 

од бруснице; кондензовано млеко; конзервисана 

гомољика, тартуф; конзервисана паприка; 

конзервисана риба; конзервисана соја, за исхрану; 

конзервисан бели лук; конзервисане печурке; 

конзервисано месо; конзервисано поврће; 

конзервисано сочиво; конзервисан пасуљ; 

концентрати за бујон; концентрати на бази воћа за 

кување; концентрати на бази поврћа за кување; 

кора од воћа; коштано уље за исхрану; 

краставчићи; кристализовани ђумбир; крокети; 

кувано поврће; кукурузно уље за исхрану; кукуруз 

шећерац, прерађен; кумис; лецитин за кулинарске 

намене; лешници, припремљени; лимунов сок за 

употребу у кулинарству; лосос, нежив; лук, 
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конзервисан; маргарин; љуска ри, који нису живи; 

маслине, конзервисане; маслиново уље за исхрану; 

масне супстанце за производњу јестиве масти; 

мекушци, неживи; мармелада; месни екстракти; 

месо; месо у конзерви; милк шејк; млевени бадем; 

млеко; млеко од кикирикија за кулинарске сврхе; 

млеко од кикирикија; млеко у праху; млечни 

ферменти за кулинарске намене; морске (нори) 

алге, конзервисане; морски краставац, који није 

жив; морски рачићи, који нису живи; мусеви од 

поврћа; мућена павлака, шлаг; намази на бази 

орашастих плодова; намази на бази поврћа; 

намирнице на бази рибе; напици на бази бадемовог 

млека; напици на бази кокосовог млека; напици на 

бази млека од кикирикија; напици од млека, у 

којима млеко преовлађује; напици са бактеријама 

млечне киселине; нискокалорични чипс од 

кромпира; овсено млеко; омлети; остриге, које нису 

живе; павлака [биљна] на бази поврћа; павлака 

[млечни производ]; палми но уље за исхрану; 

паниране кобасице; парадајз пире; паста од плавог 

патлиџана; паста од поврћа; пахуљице од 

кромпира; пектин за кулинарске намене; пире од 

јабука; пиринчано млеко; пиринчано млеко за 

кулинарску употребу; пљескавице од соје; поврће, 

прерађено; поврће у конзерви; полен припремљен 

као храна; препарати за прављење бујона; 

препарати за супу од поврћа; прерађен орах; 

пресована воћна паста; производи од млека; 

протеинско млеко; прстенови од лука [поховани 

лук]; путер; путер крем; рататули; рак, који није 

жив; рендани пржени кромпир [hash bгоwпs]; 

репино уље за исхрану; риба, која није жива; 

рибани кисели купус; риба у конзерви; рибља икра, 

припремљена; рибље брашно за људску исхрану; 

рибљи желатин за исхрану; рибљи мусеви; рибљи 

филети; ролнице од купуса пуњене месом; салате 

од воћа; салате од поврћа; сардине, неживе; 

састојци за припремање супе; сатај; свеж сир; 

свињетина; свињска маст; семенке, припремљене; 

сир; сириште, сирило; сланина; сметана; смеше које 

садрже маст за кришке хлеба; смрзнуто воће; 

сојино млеко; сојино уље за исхрану; сокови од 

поврћа за кување; сок од парадајза за кување; суво 

грожђе; сунцокретове семенке, припремљене; 

сунцокретово уље за исхрану; супе; сурутка; 

сусамово уље за исхрану; сухомеснати производи; 

сушено поврће; тахини; таџин [готово јело од меса, 

рибе или поврћа]; темпех; тофу; тофу листићи; 

тофу пљескавице; туњевина, нежива; уља за 

исхрану; уље од семена лана за исхрану; уље 

палминих коштица за исхрану; урме; усољена риба; 

усољен и сушени бакалар; усољено месо; уштипци, 

крофне од кромпира; уштипци од свежег сира; 

фалафел; ферментисано млеко; ферментисано 

печено млеко; харинге, неживе; хумус; црева за 

кобасице, природна или вештачка; чауре свилене 

бубе за људску исхрану; чипс од кромпира; џемови; 

шкампи, рачићи, који нису живи; шкембићи; 

шкољке капице, која нису живе; шкољке, које нису 

живе; шкољке, љускари, који нису живи; шунка.   

30  алва; алге [зачин]; арома ваниле за кулинарске 

намене; ароматични додаци за храну; ароме за 

кафу; ароме за колаче, изузев етарских уља; ароме 

за пића, изузев етарских уља; ароме, које нису 

етарска уља; бадемово тесто; баози; безглутенски 

хлеб; бели лук у праху [зачин]; бибер; бибимбап 

[мешавина пиринча са поврћем и јунетином]; 

бикарбона сода за кување; биљни препарати за 

употребу као замена за кафу; брашно; брашно од 

боба; брашно од кромпира; брашно од слачице; 

брашно од хељде; брашно тапиоке; булгур; 

буритоси; ванилин [замена за ванилу]; вафел 

производи; везивни агенси за сладолед; векна са 

месом; векне хлеба; вермићели; високопротеинске 

плочице од житарица; вода поморанџиног цвета за 

кување; воћне посластице; воћни желе [слаткиши]; 

воћни преливи [сосови]; глазуре за колаче; глазуре 

за шунку; глукоза за кулинарску намену; глутен 

припремљен као храна; глутенски додаци за 

кулинарске намене; готови оброци од резанаца; 

гриз; грицкалице на бази житарица; грицкалице на 

бази пиринча; двопек; десерти у облику муса 

[слаткиши]; додаци за згушњавање хране за 

кување; додаци јелима; енглески крем; есенције за 

исхрану, изузев етарских есенција и етарских уља; 

жвакаћа гума; жвакаће гуме за освежавање даха; 

замене за кафу; замрзнута-сушена јела чији је 

главни састојак пиринач; замрзнута-сушена јела 

чији је главни састојак тестенина; зачини; зачинска 

паприка; зачински додаци; златни сируп [шећерни 

сируп], меласа; инстант пиринач; јестиви папир; 

јестиви папир за колаче; јести ви папир од пиринча; 

јечмено брашно; јиаози; какао; какао напици са 

млеком; капра; капсуле кафе, напуњене; карамеле 

[бомбоне]; каранфилић [зачин]; кари [зачин]; кафа; 

квасац; кекс; кечап [сос]; кимчи палачинке; киноа, 

прерађена; киш; кнедле на бази брашна; кокице; 

колачи; колачи од пиринча; колачићи од ђумбира; 

кондиторски производи за украшавање 

новогодишње јелке; конзервисане баштенске траве 

[зачини]; корнфлекс; коцке леда; коштуњаво воће 

са чоколадним преливом; коштуњаво воће у праху; 

крекери; крем бруле; кристализовани камени 

шећер; кроасани; кроасани са чоколадом; крутони; 

кукурузни гриз; кукурузно брашно; кукуруз, 

пржени; куркума; кус-кус; кухињска со; лакса; 

ланено семе за кулинарску употребу [зачин]; 

ледени чај; лед за освежавање; лед, природни или 

вештачки; мајонез; макарони; макарунси; 

макарунси од кокоса; малтоза; маринаде; 

марципан; материјали за везивање кобасица; 
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матични млеч; мед; меласа за исхрану; ментол 

бомбоне за освежавање даха; ментол за посластице; 

мисо; млевени ђумбир; млевени јечам; млевени 

кукуруз; млевени овас; млечни карамел крем; 

морска вода за кување; мусли; намази на бази 

чоколаде; напици на бази камилице; напици од 

чаја; немедицински биљни чајеви; непржена кафа; 

нугат; овсене пахуљице; овсено брашно; ољуштени 

јечам; ољуштени овас; онигири; орашчићи; 

палачинке; палачинке на бази кромпира; палмин 

шећер; паста од ђумбира [зачин]; пастиле 

[бомбоне]; пељмени; песто; пецива; пивско сирће; 

пикалили; пикантне палачинке; пимент; пиринач; 

пиринчана каша за кулинарске намене; пиринчани 

крекери; пите; пите од меса; пића на бази какаоа; 

пића на бази кафе; пића на бази чоколаде; пића од 

кафе са млеком; пића од чоколаде са млеком; пице; 

плочице од житарица; посластице од кикирикија; 

пралине; прашак за колаче; прашак за пециво; 

прашак за прављење сладоледа; прекрупа за 

људску исхрану; преливи за салату; препарати за 

учвршћивање мућене павлаке, шлага; препарати од 

житарица; прерађено семе за употребу као зачин; 

припремљени пиринач умотан у морску траву; 

природни заслађивачи; пролећне ролнице; 

прополис [пчелињи производ]; профитероле; пти-

бер кекс; пудинг; пшеничне клице за људску 

исхрану; пшенично брашно; равиоли; рамен; 

резанци; релиш [додатак јелу]; саго; семе аниса; 

семе звездастог аниса; сендвичи; сендвичи са 

сиром [чизбургери]; сендвич са виршлама; сенф; 

сирће; сируп од агаве [природни заслађивач]; ситни 

колачи; скроб за јело; слад за људску исхрану; 

сладни бисквити; сладни екстракти за храну; 

сладолед; сладоледи; сладолед на штапићу; слатке 

земичке, колачићи; слатки корен [слаткиши]; 

слаткиши; слаткиши од бадема; слаткиши од 

пеперминта; смесе за пикантне палачинке; смесе за 

тесто; смрзнити јогурт [посластичарски]; соба 

резанци; сојино брашно; соли за конзервисање 

намирница; сорбеи [ледени]; сосови [додаци 

храни]; сосови за месо [ума ци]; сос од бруснице 

[зачин]; сосови за тестенине; сос од јабука [зачин]; 

средства за омекшавање меса за употребу у 

домаћинству; средства за подизање теста; стаклене 

глазуре; стругани лед са заслађеним црвеним 

пасуљем; сува зрна кукуруза без љуске; сусамово 

семе [зачин]; сутлијаш; суши; табуле, либанска 

салата; тако; тамарин [зачин]; тапиока; тартар крем 

за кување; тарт [слатка пита без горње коре]; 

тестенина; тесто за колаче; тесто за слатка пецива; 

тесто, полу-прерађен производ; тортиље; удон 

резанци; украсне бомбоне за торте; умак од 

парадајза; умак, сос од соје; ферменти за тесто; 

фондани [слаткиши]; хариса [зачин]; хељда, 

прерађена; хлеб; хлеб без квасца; хлебне мрвице; 

храна на бази овса; цветови или лишће као замена 

за чај; целе рова со; цикорија [замена за кафу]; 

цимет [зачин]; чај; чај од келп алги; чатни [додатак 

јелима]; чау-чау [зачин]; чипс [производ од 

житарица]; чоколада; чоколадни мусеви; чоколадни 

украси за торте; чоколадни намази који садрже 

орашасте плодове; шафран [зачин]; шећер; 

шпагети; штапови од слатког корења [посластица].   

32  seltzer вода; але пиво од ђумбира; аперитиви, 

безалкохолни; бадемов сируп; безалкохолна пића; 

безалкохолна пића од алое вера; безалкохолна пића 

од сушеног воћа; безалкохолни воћни екстракти; 

безалкохолни воћни напици; безалкохолни 

концентрати за прављење напитака; безалкохолни 

напици на бази меда; безалкохолни напици са 

укусом кафе; безалкохолни напици са укусом чаја; 

безалкохолни приправци за прављење напитака; 

воде [пића]; воћни нектар [безалкохолни]; воћни 

сокови; газирана вода; екстракти хмеља за 

производњу пива; енергетска пића; изотоници; 

јечмено вино [пиво]; квас; коктели, безалкохолни; 

коктел и на бази пива; лимунаде; литијум вода; 

минерална вода [пиће]; напици за спортисте 

обогаћени протеинима; напици на бази пиринча, 

који нису замена за млеко; напици од соје, осим 

замена за млеко; освежавајућа безалкохолна пића; 

пиво; пивски слад; пилуле за газирање пића; пића 

од сурутке; прашкови за газирање пића; препарати 

за прављење газиране воде; радлер; сарсапарила 

[безалкохолни напитак]; сирупи за лимунаде; 

сирупи за пића; сладно пиво; сладовина; смутис 

[кашасти напици од воћа или поврћа]; сода вода; 

сокови од поврћа [пића]; сок од јабуке, 

безалкохолни; сок од парадајза [пиће]; стоне воде; 

шербети [пића]; шира; шира (неферментисана).  

35  административна обрада наруџбеница за 

куповину; административна помоћ при одговарању 

на позиве за подношење понуда; административне 

услуге за пресељење пословања предузећа; 

административне услуге у вези са упућивањем на 

лечење; ажурирање и одржавање информација у 

регистрима; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; ажурирање огласних 

материјала; анализе цена и трошкова; ангажовање 

спољних фирми за административно управљање 

компанијама; дактилографске услуге; дистрибуција 

рекламног материјала; дистрибуција узорака; 

договарање претплате за услуге телекомуникација 

за трећа лица; економске прогнозе; издавање 

машина за Фотокопирање; изнајмљивање аутомата 

за продају; изнајмљивање билборда [паноа за 

рекламирање]; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; 

изнајмљивање канцеларијске опреме у заједничким 

радним просторима; изнајмљивање канцеларијских 

машина и опреме; изнајмљивање огласних 
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материјала; изнајмљивање огласног простора; 

изнајмљивање продајних штандова; израда извода 

са рачуна; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; 

индексирање интернет сајтова за комерцијалне 

намене или намене оглашавања; испитивање јавног 

мњења; истраживање тржишта; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица; компјутерско управљање подацима; 

консултације о стратегији комуникације у 

односима са јавношћу; консултације о стратегији 

комуникације у рекламирању; консултације у вези 

са избором особља; консултације у вези са 

пословним организовањем; консултације у 

пословном управљању; манекенске услуге у циљу 

рекламирања или продајних промоција; маркетинг; 

маркетинг у оквиру издавања софтвера; 

маркетиншка истраживања; непосредно 

оглашавање путем поште; обавештења о 

пословима; обезбеђивање онлајн тржишта за купце 

и продавце роба и услуга; објављивање рекламних 

текстова; обрада текста; обрачун пореза; 

оглашавање; оглашавање на отвореном; 

оглашавање плаћањем по клику [рау рег click 

оглашавање]; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; оптимизација претраживача за промоцију 

продаје; оптимизација саобраћаја са Интернет 

странице; организовање изложби за привредне или 

рекламне потребе; организовање модних ревија у 

промотивне сврхе; организовање сајмова; писање 

радних биографија за друге; писање рекламних 

текстова; писање текстова за рекламне намене; 

помоћ у пословном или индустријском управљању; 

помоћ у пословном управљању; пословна 

испитивања; пословна истраживања; пословне 

процене; пословно управљање за независне 

пружаоце услуга; пословно управљање за 

спортисте; пословно управљање за сценске 

уметнике; пословно управљање и организационо 

саветовање; пословно управљање програмима 

рефундирања за друге; пословно управљање 

хотелима; преговарање и закључивање пословних 

трансакција за трећа лица; преговарање о 

пословним уговорима за друге; презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало; презентација робе; преписивање 

кореспонденције [канцеларијске услуге]; 

претраживање података у рачунарским датотекама 

за друге; привремено пословно управљање; 

прикупљање информација у компјутерске базе 

података; прикупљање статистичких података; 

припрема платних листи; продукција програма 

телевизијске продаје; производња рекламних 

филмова; промоција робе и услуга кроз 

спонзорисање спорских догађаја; промоција 

продаје за друге; проналажење особља; 

професионалне пословне консултације; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима при избору роба и услуга; пружање 

корисничких оцена у комерцијалне или рекламне 

сврхе; пружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе; пружање 

пословних информација; пружање пословних 

информација путем Интернет странице; 

психолошко тестирање за избор запослених; развој 

концепта оглашавања; рачуноводство; ревизија 

пословања; регистровање писане комуникације и 

података; рекламирање на радију; рекламирање 

преко плаката; рекламирање слањем наруџбеница; 

рекламирање преко телевизије; саветодавне услуге 

у пословном управљању; састављање пописа 

информација за комерцијалне и рекламне сврхе; 

секретарске услуге; система ција информација у 

компјутерским базама података; стенографске 

услуге; стручне услуге о пословној ефикасности; 

тражење спонзорства; управљање програмима за 

путнике који често лете авионом; управљање 

програмима лојалности потрошача; уређивање 

излога; услуге агенција за запошљавање; услуге 

агенција за пружање пословних информација; 

услуге агенција за увоз и извоз; услуге велепродаје 

фармацеутских, ветеринарских и хигијенских 

препарата и медицинског материјала; услуге 

графичке обраде материјала за рекламне сврхе; 

услуге заказивања састанака [канцеларијске 

услуге]; услуге комерцијалног лобирања; услуге 

корпоративне комуникације; услуге малопродаје у 

вези са пекарским производима; услуге 

малопродаје уметничких дела од стране 

уметничких галерија; услуге малопродаје 

фармацеутских, ветеринарских и хигијенских 

препарата и медицинског материјала; услуге 

набавке за трећа лица [куповина производа и 

услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа 

са јавношћу; услуге односа са медијима; услуге 

онлајн малопродаје дигиталне музике која се 

преузима са интернета; услуге онлајн малопродаје 

мелодије звона које се преузимају са интернета; 

услуге онлајн малопродаје претходно снимљене 

музике и филмова који се преузимају са интернета; 

услуге подсећања на уговорене састанке 

[канцеларијски послови]; услуге подуговарања, 

аутсорсинг [помоћ у пословању]; услуге 

пописивања поклона; услуге поређења цена; услуге 

пословног посредовања које се односе на 

повезивање потенцијалних приватних улагача са 

предузетницима којима су потребна финансијска 

средства; услуге посредовања у трговини; услуге 

праћења конкуренције; услуге праћења тржишта; 

услуге праћења штампе; услуге претплате на 

новине за друге; услуге пријављивања пореза; 
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услуге продаје путем лицитације; услуге рекламних 

агенција; услуге телемаркетинга; услуге 

телефонских централа; услуге телефонског 

одговарања за одсутне претплатнике; услуге 

управљања пословним пројектима за грађевинске 

пројекте; услуге фотокопирања; фактурисање; 

финансијска ревизија; циљни маркетинг.   

37  асфалтирање; асфалтирање путева; балансирање 

гума; бојење и поправка натписа; бродоградња; 

бушење бунара; бушење нафтних или гасних 

бушотина; вађење руде; водоинсталатерске услуге; 

вулканизација гума [поправка]; глачање каменом 

пловућцем; грађевински надзор; дезинфиковање; 

закивање; заштита возила од корозије; заштита 

грађевина од влаге; заштита од корозије; звучно 

усаглашавање, штимовање музичких инструмената; 

зидарске услуге; зидарство; изградња и одржавање 

цевовода; изградња лука, пристаништа; изградња 

пристанишних насипа; изградња сајамских 

штандова и продавница; изградња фабрика; 

изнајмљивање булдожера; изнајмљивање 

грађевинске опреме; изнајмљивање дизалица 

[грађевинске опреме]; изнајмљивање машина за 

ископавање [багера]; изнајмљивање машина за 

прање веша; изнајмљивање машина за прање 

судова; изнајмљивање машина за сушење судова; 

изнајмљивање машина за чишћење; изнајмљивање 

машина за чишћење путева; изнајмљивање 

одводних пумпи; изолација грађевина; инсталација, 

одржавање и поправка рачунарске опреме; 

инсталирање и одржавање пећи; инсталирање и 

поправка телефона; инсталирање и поправљање 

расхладне опреме; инсталирање, одржавање и 

поправка машина; конструисање; конструисање и 

поправљање складишта; конструисање подводних 

објеката; консултације о грађењу; крпљење 

котлова; лакирање; малтерисање; молерске услуге, 

спољне и унутрашње; монтирање скела; обнављање 

машина које су истрошене или делимично 

уништене; обнављање одеће; одржавање базена за 

пливање; одржавање возила; одржавање и поправка 

авиона; одржавање и поправка горионика 

[пламеника]; одржавање и поправка моторних 

возила; одржавање и поправка сефова; одржавање и 

поправка трезора; одржавање намештаја; 

одржавање, чишћење и поправка коже; одржавање, 

чишћење и поправка крзна; оправка сунцобрана; 

отклањање сметњи на електричним апаратима; 

оштрење ножева; пеглање веша; пеглање одеће; 

пескирање [брушење]; подводне поправке; 

подмазивање возила; полагање каблова; полирање 

возила; поновно пуњење кертриџа са мастилом; 

поновно пуњење тонера за штампаче; поправка 

електричних водова; поправка и одржавање 

филмских пројектора; поправка кишобрана; 

поправка обуће; поправка одеће; поправка пумпи; 

поправка сигуроносних брава; поправка 

тапацирунга; поправка фотографских апарата; 

поправка часовника и сатова; постављање и 

поправка апарата за климатизацију; постављање и 

поправка електричних уређаја; постављање и 

поправка лифтова; постављање и поправка опреме 

за наводњавање; постављање и поправљање опреме 

за грејање; постављање и поправљање опреме за 

заштиту од поплава; постављање комуналних 

објеката на градилиштима; постављање кухињске 

опреме; постављање, одржавање и оправљање 

канцеларијских машина и опреме; постављање 

тапета на зидове; прање; прање веша; прање 

возила; прање прозора; прање рубља; протектирање 

гума; пружање информација у вези са изградњом; 

пружање информација у вези са поправкама; 

пуњење батерија за возила; пуњење електричних 

возила; рестаурација машина, мотора који су 

истрошени или делимично уништени; рестаурација 

намештаја; рестаурација [поправка] музичких 

инструмената; рестаурација уметничких дела; 

рушење грађевина; стерилизација медицинских 

инструмената; столарске услуге; тапацирање; 

уградња и поправка противпожарних аларма; 

уградња и поправка противпровалних аларма; 

уградња прозора и врата; уништавање 

[истребљење] штеточина, осим у пољопривреди, 

аквакултури, хортикултури и шумарству; услуге 

вађења камена, каменолома; услуге електричара; 

услуге одржавања домаћинства [услуге чишћења]; 

услуге поправке возила у квару; услуге поправки 

кровова; услуге прављења вештачког снега; услуге 

пуњења батерија мобилних телефона; услуге 

сервисних станица за возила [бензинских пумпи]; 

услуге сузбијања штеточина, осим у 

пољопривреди, аквакултури, хортикултури и 

шумарству; услуге хидрауличког фрактурисања; 

хемијско чишћење; чишћење возила; чишћење 

димњака; чишћење зграда [спољних површина]; 

чишћење и поправка котлова; чишћење одеће; 

чишћење пелена; чишћење снега; чишћење улица; 

чишћење унутрашњости зграда.   

43  декорисање колача; декорисање хране; 

изнајмљивање апарата за кување; изнајмљивање 

апарата за осветљење; изнајмљивање аутомата за 

воду за пиће; изнајмљивање покретних 

грађевинских објеката; изнајмљивање привременог 

смештаја; изнајмљивање просторија за састанке; 

изнајмљивање столова, столица, столњака и 

стакленог посуђа; изнајмљивање шатора; 

информације и савети у вези са припремањем 

оброка; кетеринг хране и пића; обезбеђење услова 

за камповање; пансион за животиње; пансионске 

услуге; прављење скулптура од хране; резервисање 

пансиона; резервисање привременог смештаја; 

услуге агенција за смештај [хотелски, пансионски]; 
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услуге барова; услуге вашоку ресторана; услуге 

дечијих јаслица; услуге домова за стара лица; 

услуге изнајмљивања кућа за одмор; услуге 

кампова за одмор [смештај]; услуге кантина; услуге 

кафеа; услуге кафетерија; услуге личног шефа 

кухиње; услуге мотела; услуге наргила барова; 

услуге пријема за привремени смештај 

[организовање долазака и одлазака]; услуге 

резервисања хотела; услуге ресторана; услуге 

ресторана за самопослуживање; услуге снек барова; 

услуге удон и соба ресторана; услуге хотела.   
 

(210) Ж- 2020-154 (220) 06.02.2020. 

(731) Public Joint Stock Company Gazprom Neft 

Rusia, Pochtamtskaya, dom 3-5, liter A, ch. pom. 1N, 

kab. 2401, 190000, Saint Petersburg, RU 

(740) Весна Живковић, Македонска 30, 11000, 

Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 29.01.01; 29.01.08 

(591) црна, наранџаста.  

(511) 4  aлкохол [гориво]; антрацит; бензин; 

бензинско гориво; брикети за сагоревање; брикети 

од тресета [гориво]; брикети угља; восак за 

осветљавање; восак за ремење; восак за скије; восак 

карнауба палме; восак [непрерађен]; вунена маст; 

гас за осветљавање; говеђи лој; горива; горива на 

бази алкохола; гориво за осветљавање; гориво из 

биомасе; графит за подмазивање; дизел уље; 

додаци, који нису хемикалије, за моторна горива; 

дрвени брикети; дрвени опиљци за потпаљивање 

ватре; дрвени угаљ [гориво]; електрична енергија; 

етанол [гориво]; желе од петролеја за индустријску 

употребу; згуснути гас [гориво]; индустријска уља; 

индустријске масти; индустријски восак; керозин; 

кокс; коштано уље за индустријску употребу; 

ксилен гориво; ланолин за употребу у производњи 

козметике; лигнит; лигроин; мазива; мазут; масти 

за заштиту коже; масти за обућу; масти за оружје; 

масти за подмазивање; масти за производе од коже; 

масти за ремење; материјал за паљење ватре; 

мешавина испарљивих горива; минерална горива; 

мирисне свеће; моторна уља; нафта; нафтни етар; 

нискокалорични плин; ноћна расвета [свеће]; 

огревно дрво; озокерит; олеин; папирне траке за 

потпаљивање ватре; парафин; петролеј [прерађен 

или непрерађен]; плинско гориво; плинско уље; 

погонско гориво; потпаљивачи; препарати за 

везивање прашине за чишћење; препарати за 

уклањање прашине; препарати против 

проклизавања каишева, ремења; препарати сојиног 

уља за одмашћивање кухињског посуђа; пчелињи 

восак; пчелињи восак за употребу у производњи 

козметике; рибље уље, нејестиво; рицинусово уље 

за индустријске сврхе; свеће; свећице за божићне 

јелке; смесе за упијање прашине; смеше за 

везивање прашине; стеарин; сунцокретово уље за 

индустријску примену; течности за сечење; тресет 

[горива]; угаљ; угаљ за наргиле; угљена нафта; 

угљена прашина [гориво]; уља за боје; уља за 

заштиту зидова; уља за конзервацију коже; уља за 

осветљавање; уља за текстил; уља за уклањање 

оплате [грађевинска]; уља од угљеног катрана; уље 

за влажење; уље за ложење; уље за подмазивање; 

уље репе за индустријску употребу; фитиљи за 

лампе; фитиљи за свеће; цересин восак; шпиритус 

од метил алкохола.   

9  зд наочаре; close-up сочива; wah-wah педале; 

аерометри; азбестна одећа за заштиту од ватре; 

азбестне рукавице за заштиту од несреће; 

актинометри; акумулатор, електрични; 

акумулаторске посуде; акустичне мембране; 

акустичне спојнице; акустични аларми; акустични 

цевоводи; акцелерометри; аларми; алармна звона, 

електрична; алкометри; алхидаде [део теодолита, 

геодетског инструмента]; амперметри; аноде; 

анодне батерије; антене; антикатоде; апарат за 

мерење нагиба; апарат за регулисање топлоте; 

апарат за транспирацију кисеоника; апарат за 

центрирање фотографских слајдова; апарати за 

анализирање хране; апарати за анализу ваздуха; 

апарати за балансирање; апарати за бележење 

времена; апарати за гашење ватре; апарати за 

глачање фотографских снимака; апарати за 

даљинско управљање; апарати за демагнетизацију 

магнетних трака; апарати за дестилацију за научне 

потребе; апарати за дисање за подводно пливање; 

апарати за дисање, изузев за вештачко дисање; 

апарати за замену игала на грамофон има; апарати 

за интерну комуникацију; апарати за магнетну 

резонанцу [MRI], који нису за медицинску 

употребу; апарати за мерење; апарати за мерење 

брзине [фотографски]; апарати за мерење дебљине 

коже; апарати за мерење притиска; апарати за 

мерење раздаљине; апарати за мерење удаљености; 

апарати за обраду података; апарати за обуку; 

апарати за поморску сигнализацију; апарати за 

праћење, који нису за употребу у медицини; 

апарати за пренос звука; апарати за прецизна 

мерења; апарати за проверу брзине возила; апарати 

за проверу поштанских марака; апарати за 

пројекцију, пројектори; апарати за репродуковање 
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звука; апарати за сателитску навигацију; апарати за 

сечење филма; апарати за снимање звука; апарати 

за суфлирање [телепромптери]; апарати за сушење 

фотографских снимака; апарати за тестирање који 

нису за медицинску употребу; апарати за 

увећавање [фотографски]; апарати за ферментацију 

[лабораторијски]; апарати за цртање шема; апарати 

за чишћење дискова са снимљеним звуком; апарати 

и инсталације за производњу рендгенских зрака, не 

за медицинску употребу; апарати и инструменти за 

астрономију; апарати и инструменти за вагање; 

апарати и инструменти за физику; апарати и 

инструменти за хемију; апарати и опрема за 

спашавање живота; апертометри [оптика]; 

апликаци]е за рачунарске софтвере које се могу 

преузимати; арматуре [за струју]; аудиовизуелни 

апарати за обуку; аудио и видео пријем ници; аудио 

интерфејси; аудио миксете; аутоматски индикатори 

ниског притиска у гумама возила; ауто-радио; 

бакарна жица, изолована; банкомати [АТМ]; 

барометри; батерије, електричне; батерије, 

електричне, за возила; батерије за електронске 

цигарете; батерије за осветљавање; бежични 

телефони; бетатрони; биометријске личне карте; 

биометријски пасоши; биочипови; блицеви 

[фотографски]; блиц лампе [фотографске]; браве, 

електричне; бројачи; бројачи корака; бројачи 

навоја; бројачи обртаја; ваге; ваге за бебе; ваге за 

купатила; ваге са анализатором телесне масе; 

вакум-метри; вакумске цеви [радио]; вариометри; 

ватрогасна црева; ватростално стакло 

[лабораторијско]; ветроказ за одређивање правца 

ветра; ветромери [анемометри]; видео екрани; 

видео касете; видео пројектори; видео рекордери; 

видео телефони; видео-траке; видео уређаји за 

надгледање беба; визири за шлемове; вискови; 

високофреквентни апарати; вођице или олово за 

дубиномере; возачке рукавице; воки-токи; вокмен; 

волтметри; временски прекидачи, аутоматски; 

галванометри; галванске батерије; галванске 

ћелије; гасометри [инструменти за мерење]; 

геодетске справе и инструменти; говорне цеви; 

грамофон и; гранични мерач [столарија]; графички 

елементи за мобилне телефоне који се могу 

преузети са интернета; громобрани; даљинометри; 

датотеке слика које се могу преузимати; ДВД 

плејери; двогледи; дензиметри; дензитометри; 

дестилацијске посуде за лабораторијске 

експерименте; детектори; детектори дима; 

детектори фалсификованог новца; дигиталне 

метеоролошке станице; дигитални знаци; 

дигитални рамови за фотографије; дигитални 

термостати за контролу климатизације; 

дијагностички апарати, не за медицинску употребу; 

динамометри; диоде које емитују светло [ЛЕД]; 

дисаљке; диск драјвери за рачунаре; диско в и за 

снимање звука; дистрибуционе конзоле [за струју]; 

дифракциони апарат у микроскопији за преламање 

спектра; ДНА чипови; дозиметри; дубиномери; 

дубиномери, мерачи дубине мора; еквилајзери 

[аудио апарати]; екрани за фотогравуру; 

електрифициране ограде; електрична звона на 

вратима; електричне жице; електричне инсталације 

за даљинско управљање индустријским процесима; 

електричне инсталације за спречавање провала; 

електричне спојнице; електричне утичнице; 

електрични адаптери; електрични апарати за 

даљинско паљење; електрични апарати за 

комутацију; електрични водови; електрични 

каблови; електрични колектори; електрични 

претварачи; електрични проводници; електрични 

утикачи; електрични цевоводи; електродинамички 

апарати за даљинско управљање сигналима; 

електродинамички апарати за даљинску контролу 

железничке пруге; електролизатори; 

електромагнетни калемови; електронске етикете за 

производе; електронске интерактивне табле; 

електронске огрлице за дресуру животиња; 

електронске оловке [за видео-дисплеје]; 

електронске партитуре које се могу преузети он-

лајн; електронске публикације које се могу 

преузимати; електронске табле за обавештења; 

електронске цеви за појачавање; електронски 

кључеви као даљински управљачи; електронски 

новчаници који се могу преузимати; електронски 

нумерички дисплеји; електронски планери; 

електронски системи контроле приступа за 

блокирање врата; емотикони за мобилне телефоне 

који се могу преузети; епидијаскопи; ергометри; 

железнички сигурносни уређаји; жица за 

осигураче; жмигавци [светлосна сигнализација]; 

затварач бленде [фотографски]; затварачи струјног 

кола; затварачи [фотографски]; заштитна одела за 

авијатичаре; заштитне кациге; заштитне кациге за 

спорт; заштитне маске; заштитне фолије 

прилагођене за екране рачунара; заштитне фолије 

прилагођене за смартфоне: заштитни уређаји за 

личну употребу у случају несреће; заштитни 

уређаји против рендгенског зрачења, не за 

медицинску употребу; звиждаљке за псе; звиждећи 

аларми; звона [упозоравајући уређаји]; звучни 

апарати и машине; звучници; зујалице; игле за 

геодетске компасе; игле за грамофоне; 

идентификационе облоге за електричне каблове; 

идентификациони конци за електричне жице; 

издавачи карата; инвертори струје; индикатори 

брзине; индикатори губитка струје; индикатори за 

количину; индикатори нивоа воде; индикатори 

притиска; индикатори притиска за вентиле; 

индикатори температуре; индуктори [за струју]; 

инкубатори за културе бактерија; инструменти за 

геодетско мерење; инструменти за испитивање 
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гасова; инструменти за лоцирање звука; 

инструменти за мерење висине; инструменти за 

мерење вискозитета, густине; инструменти за 

нивелацију; инструменти за нивелирање; 

инструменти за одређивање азимута; инструменти 

за осматрање; инструменти и машине за тестирање 

материјала; инструменти који садрже окуларе; 

интегрисана кола; интерактивни терминали са 

екранима осетљивим на додир; интерфејси за 

рачунаре; инфрацрвени детектори; исправљачи 

струје; јастучићи за слушалице; јонизациони 

апарати, не за пречишћавање ваздуха или воде; 

каблови за стартовање мотора; каблови са 

оптичким влакнима; калеми, електрични; калемови 

за пригушивање; калемови [фотографски]; 

калориметри; камере за вожњу уназад; камкордери; 

кантари [пијачне ваге]; капаљке за мерење, осим за 

медицинску и кућну употребу; капиларне цеви; 

капсуле за спасавање у случају природних 

катастрофа; картице са интегрисаним колима 

[паметне картице]; касете за видео игре; 

касетофони; катанци, електронски; катоде; катодни 

анти-корозивни апарати; кациге за виртуелну 

стварност; кертриџи за мастило, празни, за 

штампаче и фотокопир апарате; кинематографске 

камере; кинематографски филм, осветљен; 

клепетуше за усмеравање стоке; клизни лењири; 

клизни шестари; коаксијални каблови; кодиране 

картице за откључавање; кодиране магнетне 

картице; кодиране наруквице за идентификацију, 

магнетне; командне ручице [џојстици] за употребу 

са рачуна ром, осим за видео игре; коморе за 

декомпресију; компакт дискови [аудио-видео]; 

компакт диск плејери; компаратор; компаси за 

одређивање правца; компјутерске периферне 

јединице; компјутерски хардвер; комутатори; 

кондензатори; конектори [струјни]; контакти, 

електрични; контакти за електричне линије; 

контактна сочива; контролне табле [за струју]; 

контролни инструменти за котлове; контролни 

сатови [уређаји за евиденцију времена]; 

космографски инструменти; корективна сочива 

[оптичка]; криптографски кључеви који се могу 

даунлаудовати за примање и трошење крипто-

валуте; кристали галенита [детектори]; кројачки 

метар; кружни логаритмар; купе за саобраћајну 

сигнализацију; кутије за звучнике; кутије за 

контактна сочива; кутије за микроскопска стакла; 

кутије за наочаре; кутије посебно направљене за 

фотографске апарате и инструменте; кућишта за 

акумулаторе; лабораторијске пипете; 

лабораторијске посуде; лабораторијске центрифуге; 

лабораторијски роботи; лактодензиметри; 

лактометри; лампе за мрачне коморе 

[фотографске]; ланци за премер земљишта; 

ланчићи за наочаре; лаптоп рачуна ри; ласери, који 

нису за медицинску употребу; лењири [мерни 

инструменти]; летве за нивелисање [инструменти 

за мерење земљишта]; либеле [инструменти за 

утврђивање хоризонтале]; лимитатори [за струју]; 

лични дигитални асистенти [РОА]; лутка-главе за 

обуку фризера [опрема за обуку]; лутке за 

испитивање сигурности при судару возила; лутке за 

реанимацију [апарати за наставу]; магичне лампе 

[пројектори нацртаних слика у простору]; магнети; 

магнетне жице; магнетне идентификационе 

картице; магнетне траке за рачунаре; магнетне 

траке; магнетни декодери; магнетни дискови; 

магнетни носиоци података; магнетофони; 

манометри; маркери за обележавање ивица; маске 

за заваривање; математички инструменти; 

материјали за електричне водове [жице, каблови]; 

матрице [мерни инструменти]; машине за бројање и 

сортирање новца; машине за гласање; машине за 

диктирање; машине за мерење тежине; машине за 

рачунање; машине за фактурисање; машине са 

перфорираним картицама за канцеларије; 

мегафони; мелодије за мобилне телефоне које се 

могу преузимати; мембране за научне апарате; 

меморијске картице за машине за видео игре; 

мерачи; мерачи величине прста; мерачи величине 

прстена; мерачи висине; мерачи за нарезивање 

шрафова; мерачи [инструменти за мерење]; мерачи 

јачине алкохола; мерачи километраже за возила; 

мерачи површине, сферометри; мерачи потрошње 

бензина; мерачи протока; мерачи салинитета; 

мерачи сахарина; мерачи фреквенције; мерач 

киселине за батерије; мерне кашике; мерне летве 

[геодетски инструменти]; мерне сонде за научне 

сврхе; мерни инструменти; мерни инструменти, 

електрични; мерни компаси; метал детектори за 

индустријску или војну примену; метеоролошки 

балони; метеоролошки инструменти; метри [мерни 

инструменти]; метрономи; механизми за апарате 

који се покрећу бројачем; механизми за апарате 

који се покрећу кованицама; механички знаци; 

механички или светлећи сигнали; микрометарски 

завртњи за оптичке инструменте; микрометри; 

микропроцесори; микроскопи; микротоми; 

микрофони; мишеви са куглицом за управљање 

[компјутерски периферни уређаји]; миш 

[рачунарска периферна опрема]; млазнице за 

ватрогасна црева; мобилни телефони; модеми; 

монитори [компјутерска опрема]; монитори 

[компјутерски програми]; морнарички компаси; 

мрачне коморе [фотографске]; мреже за заштиту од 

несреће; мрежни трансформатори; музичке 

датотеке, фајлови, које се могу преузимати; 

музички аутомати који се покрећу кованицама 

[џубокс]; навигациони апарати за возила [путни 

рачунари]; навигациони инструменти; навлаке за 

РОД уређаје [личне дигиталне помоћне уређаје]; 



 

 

 

 

 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2020/5 

Intellectual Property Gazette  2020/5 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

87 

навлаке за лаптопове; навлаке за паметне телефоне; 

налепнице индикатори температуре, не за 

медицинске намене; намештај посебно прављен за 

лабораторије; наочаре за сунце; наочаре [оптика]; 

наочаре против заслепљивања; наутички апарати и 

инструменти; неонски знаци; нивелатори са живом, 

либеле; ниско фреквентни звучници [сабвуфери]; 

нишански телескопи за ватрена оружја; нонијуси, 

шублери; носачи за електричне калемове; носачи 

тамних плоча [фотографски]; носиви монитори са 

видео дисплејем; носиви рачунари; носиви уређаји 

за мерење активности; носни чепови за пливаче и 

рониоце; ноутбук рачунари; објективи за снимање 

селфија; објективи [сочива] [оптичка]; овоскопи, 

електрични осветљивачи јаја; огледала за 

инспекцију рада; одећа за заштиту од несрећа, 

радијације и пожара; одећа за заштиту од пожара; 

одећа отпорна на метке; озонизатори [озонатори]; 

оквири за дијапозитиве у фотографији; октанти; 

окулари; оловна лопта виска; омметри; омоти за 

електричне утичнице; оперативни рачунарски 

програми, снимљени; оплате за електричне 

каблове; опрема за телефонирање слободних руку 

[хендс фри]; оптичарски производи; оптичка 

влакна; оптичка огледала; оптичка сочива; оптичка 

стакла; оптичке лампе; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички компакт 

дискови [ЦД-pом]; оптички кондензатори; оптички 

носиоци података; оптички читачи слова, симбола; 

органске светлеће диоде [OLED]; осигурачи; 

ослонци за ручни зглоб за рад са рачуна рима; 

осцилографи; отпорници, електрични; паметне 

наочаре; паметне наруквице [мерни инструменти]; 

паметни сатови; паметно прстење; панцир прслуци 

за заштиту од метака; паркинг метри; паркинг 

сензори за возила; перископи; петри посуде; пећи 

за лабораторијску употребу; пешчани сатови; 

пиезоелектрични сензори; пирометри; питот цеви; 

планиметри; плотери; плоче за батерије; плутаче за 

означавање; плутаче за спасавање; подлоге за 

"мишеве"; појасеви за спасавање; појасеви за тегове 

за рониоце; појасеви за тело као потпора при 

подизању терета; појачала; поклопци за 

фотографска сочива; покретна пумпа, возило, за 

гашење пожара; покривала за главу као заштитни 

шлемови; полариметри; полупроводници; 

полупроводничке плочице за израду интегрисаних 

кола; постоља за реторте; постоља за фотографске 

апарате; посуде за испирање [фотографске]; 

предајни уређаји [телекомуникациони]; прекидачи, 

електрични; прекидачи струјног кола; преносиви 

мултимедијални читачи, плејери; преносници 

електронских сигнала; прецизне ваге; пригушивачи 

за осветљење; призме [оптичке]; проводне цеви за 

монтирање рефлектора; пројектни екрани; 

пројектори слајдова; противпожарна ћебад; 

противпожарни аларми; противпожарни излази; 

противпожарни чамци; против провални 

упозоравајући апарати; процесори [централна 

јединица за обраду података]; прслуци за 

спасавање; прстенови за калибрацију; пумпе за 

гашење пожара; пуњачи батерија; пуњачи за 

електричне акумулаторе; пуњачи за електронске 

цигарете; радари; радио апарати; радиолошки 

апарати за индустријску употребу; радиолошки 

екрани за индустријску употребу; радио пејџери; 

радио-телеграфски склопови; радио-телефонски 

склопови; разводна кутија [струјна]; разводна 

кућишта [узидне дозне][струја]; разводне кутије [за 

струју]; разводне табле; разводне табле [за струју]; 

разводни ормани [за струју]; разводни прстенови за 

електричне водове; рамови за наочаре; рафрактори; 

рачунаљке; рачунарска меморија, уређаји; 

рачунарске софтверске платформе, снимљене или 

даунлодоване; рачунарски програми, који се могу 

преузимати; рачунарски програми, снимљени; 

рачунарски софтвер, снимљени; рачунске машине; 

регистар касе; регулатори брзине за грамофоне; 

регулатори јачине светла, електрични; регулатори 

напона за возила; регулатори преоптерећења 

напона; регулатори сценске расвете; регулациони 

апарати, електрични; редуктори, ослабљивачи [за 

струју]; резонатори за откривање подземних вода; 

релеји, електрични; рендгенске фотографије, које 

нису за медицинску употребу; рендгенске цеви, не 

за медицинске намене; рендгенски апарати, не за 

медицинску употребу; рендгенски филмови, 

осветљени; реостати; респиратори за 

пречишћавање ваздуха; респираторне маске, које 

нису за вештачко дисање; реторте; рефлектујуће 

плоче на одећи, за спречавање незгода; 

рефрактометри; решетке за батерије; роботи за 

наставу; роботи за сигурносни надзор; роботи за 

телепрезентацију; ронилачка одела; ронилачке 

маске; рукавице за виртуелну стварност; рукавице 

за заштиту од несрећа; рукавице за заштиту од 

рендгенског зрачења за индустријску употребу; 

ручице за грамофоне; ручни електронски речници; 

сателити за научне сврхе; светлеће диоде са 

квантним тачкама [QLED]; светлећи знаци; 

светлећи или механички знаци за путеве; 

светломери; светлосна сигнализација; светлосни 

електронски показивачи; секстанти; селфи штапови 

[ручни моноподи]; сигнали за маглу, 

неексплозивни; сигнална звона; сигнална расвета у 

саобраћају [сигнални уређаји]; сигналне бове; 

сигналне звиждаљке; сигналне лампе; сигналне 

ракете, неексплозивне и које нису пиротехничке; 

сигнални панели, светлећи или механички; 

сигурносне мреже; сигурносне цираде; сигурносни 

појасеви, осим за седишта возила и за спортску 

опрему; сигурносни рефлектујући прслуци; 
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сигурносни токени [уређаји за кодирање]; 

симулатори управљања и контроле возила; 

симулатори за обуку оживљавања; сирене; системи 

за распршивање за противпожарну заштиту; скале 

за мерење величине слова; скеле за спашавање; 

скенери [опрема за обраду података]; слајдови 

[фотографски]; слушалице; слушалице за 

комуникацију на даљину; смартфони [паметни 

телефони]; снопови електричних жица за 

аутомобиле; соларне батерије; соларне плоче за 

производњу електричне енергије; соленоидни 

вентили [електромагнетни прекидачи]; сонари; 

софтвер за чување екрана на рачунару, снимљен 

или даунлодован; софтвери за рачунарске игре, 

који се могу преузети; софтвери за рачунарске 

игре, снимљени; сочива за астрофотографију; 

спасилачке ласерске сигналне ракете; 

спектроскопи; спектографски апарати; специјална 

одећа за лабoраторије; спојнице за жице [за струју]; 

спојнице [опрема за обраду података]; спортске 

наочаре; спортске пиштаљке; спортски штитници 

за уста; справе за гашење ватре; справе за гашење 

пожара; стакла за наочаре; стаклено мерно посуђе; 

сталци за сушење [фотографски]; сталци 

прилагођени за лаптопове; станице за пуњење 

електричних возила; стереоскопи; стереоскопски 

апарат; столарски лењири; стробоскопи; стубови за 

бежичне антене; сушилице за употребу у 

фотографији; таблет рачунари; таксиметри; танки 

клијент рачунари; тастатуре за рачунаре; тастери за 

звона; тахометри; тегови; телевизијски апарати; 

телевизијски апарати који се покрећу кованицама; 

телеграфске жице; телеграфски апарати; 

телекомуникациони апарати у облику накита; 

телекомуникациони прекидачи; 

телекомуникациони преносници; телепринтери; 

телескопи; телескопски нишани за артиљерију; 

телефонске жице; телефонске секретарице; 

телефонски апарати; телефонски преносници; 

телефонски пријемници; теодолити; теретна вага за 

возила или животиње; термалне камере; терминали, 

електрични; терминали за кредитне картице; 

термионске цеви; термометри, не за медицинску 

употребу; термостати; термостати за возила; термо-

хигрометри; Т лењири за мерење; тонер кертриџи, 

празни, за штампаче и фотокопире; тонски носачи 

звука; торбе за лаптопове; тотализатори [сатови за 

бодове на спортским теренима]; траке за мобилне 

телефоне; траке за снимање звука; траке за 

чишћење глава за снимање; транзистори 

[електронски]; транспондери; трансформатори [за 

струју]; триоде; троношци за камере; ћебад за 

преживљавање; убрзивачи честица; увеличавајуће 

стакло [оптичко]; угаони лењири за мерење; углови 

за мерење; угломери [мерни инструменти]; узице за 

наочаре; украсни магнети; упозоравајући троуглови 

за возила; управљачки апарати, аутоматски, за 

возила; уређај за мерење брзине пловног објекта 

[мерни инструмент]; уређај за мерење таласа; 

уређаји за анализу величине наночестица; уређаји 

за глобално позиционирајући систем [GPS]; уређаји 

за електричне и електронске ефекте за музичке 

инструменте; уређаји за мерење дебљине коже; 

уређаји за мерење сателитских сигнала; уређаји за 

мерење сулфита; уређаји за монтажу 

кинематографских филмова; уређаји за надгледање 

беба; уређаји за пројектовање виртуелних 

тастатура; уређаји против ометања [за струју]; 

уринометри; УСБ прикључци; факсимил машине; 

филмови, осветљени; филтери за респираторне 

маске; филтери за ултравиолетне зраке, за 

фотографију; филтери за употребу у фотографији; 

флопи дискови; флуоресцентни екрани; 

фотографска камера; фотографске мембране; 

фотографски екрани; фотографски објективи; 

фотокопир апарати [фотографски, електростатички, 

термички]; фотометри; фотонапонске ћелије; 

фототелеграфски апарат; футроле за паметне 

телефоне; футроле за таблет рачуна ре; 

хелиографски апарат; хигрометри; хидромерачи 

киселости; хидрометри; холограми; хорне за 

звучнике; хроматографски апарати за 

лабораторијску употребу; хронографи [апарати за 

бележење времена]; хуманоидни роботи са 

вештачком интелигенцијом; цвикери; цеви за 

тестирање; цеви са електричним пражњењем, које 

нису за осветљавање; циклотрони; ципеле за 

заштиту од несрећа, радијације и пожара; црне 

кутије [за снимање података]; цртани филмови; 

чамци за спасавање; чепови за уши за рониоце; 

чипови [интегрисана кола]; читачи бар-кодова; 

читачи електронских књига; читачи [опрема за 

обраду података]; џепни електронски преводиоци; 

џепни калкулатори; џубокс за рачунаре; шестар за 

узимање спољашњих и унутрашњих мера; шлемови 

за јахање; шпијунке за врата [увеличавајуће 

стакло]; штампана кола; штампане плоче; 

штампачи за рачунаре; штампачи улазница; 

штитници од азбеста за ватрогасце; штитови за 

лице за раднике; штитници од искри; штитници за 

колена за раднике; штитници за зубе; штитници 

главе за спорт; рачунaри.   

16  адресне матрице за машине за адресирање; 

акварел боје; албуми; алманаси; амбалажа за флаше 

од папира или картона; апарати за вињете; апарати 

за обележавање бројевима; апарати за развијање 

фотографија; апарати за уништавање папира 

[шредери] за канцеларијску употребу; апарати и 

машине за умножавање докумената; архитектонски 

модели; аташе мапе; атласи; бележнице; беџеви са 

именом [канцеларијски прибор]; билтени; 

биолошки узорци за употребу у микроскопији 
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[наставни материјал]; блокови за цртање; блокови 

[канцеларијски материјал]; бочице за мастило; 

брисачи за налив пера; брисачи за табле за писање; 

бројеви [штампарски]; бушилице за папир [зумба]; 

ваљци за кућно фарбање: ваљци за писаће машине; 

ваучери; ваши [јапански папир]; вискозни папир за 

умотавање, украсни папир; восак за калупе, који 

није за зубарску употребу; восак за печаћење; 

воштани папир; вреће за убре [од папира или 

пластике]; вреће за микроталасно кување; врећице 

[коверте, кесе] од папира или пластике, за 

паковање; географске мапе; глина од полимера за 

моделирање; глобуси; глутен [лепа к] за папир или 

употребу у домаћинству; гравуре; графитне мине за 

оловке; графичке репродукције; графички отисци; 

грбови [папирни печати]; гумиране траке за 

лепљење папира; гумиране траке [канцеларијски 

материјал]; гумице [еластичне траке] за 

канцеларије; гумице за брисање; дијаграм и; 

дописнице за најаву посебних дога аја; дописнице, 

разгледнице; држачи за креду; држачи за оловке; 

држачи оловака; држачи печата; држачи списа, 

докумената [канцеларијски прибор]; држачи 

страница књига; електрокардиографски папир; 

етикете од папира или картона; жигови [печати]; 

зарезачи за оловке, електронски и не-електронски; 

заставе од папира; игле за копирање за цртачке 

сврхе; игле за урезивање, за линорез и дуборез; 

индексне карте [канцеларијске]; индекс регистри; 

индиго папир за умножаваче; индијско мастило; 

инструменти за гравирање; инструменти за писање; 

инструменти за цртање; испуна од папира или 

картона; јастучићи за мастило; јастучићи за печате; 

јо јо држачи картица са именом [канцеларијски 

прибор]; калеми за траке са мастилом; календари; 

калупи за глину за моделирање [уметнички 

материјал]; канцеларијске машине за затварање 

коверата; канцеларијске машине за печаћење; 

канцеларијски материјал, изузев намештаја; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; карбон папир; карте; картон; 

картонске кутије за шешире; каталози; каширани 

папир; клипсе за оловке; клишеи; клишеи за 

галванопластику; књиге; књиге са песмама или 

нотама; књиговезачка платна; књиговезачке 

корице; књиговезачки апарати и машине 

[канцеларијска опрема]; књиговезачки конопци; 

књиговезачки материјал; књиговодствене књиге; 

књижице; коверте; колекционарске сличице, за 

размену, које нису за играње; комплети за цртање; 

композери за слагање; конусне папирне кесе; копче 

за навлаке за картице са именом [канцеларијски 

прибор]; корективна течност [канцеларијски 

реквизит]; корективно мастило [хелиографско]; 

коректорске траке [канцеларијски прибор]; корице 

за пасоше; креда за писање; креда у спреју; креде за 

маркирање; кројачка креда; кројеви и обрасци за 

копирање; куглице за хемијске оловке; кутије за 

матрице; кутије за оловке; кутије за печате; кутије 

са бојама [школски материјал]; лењири за цртање; 

лепак за канцеларијску или кућну употребу; лепак 

за папир или употребу у домаћинству; лепљиве 

врпце за папир или употребу у домаћинству; 

лепљиве траке за папир или употребу у 

домаћинству; леци, флајери; листови папира 

[канцеларијски]; литографије; литографска креда; 

литографска уметничка дела; литографски камен; 

магазини [периодични]; манжетне за држање 

прибора за писање; марамице од папира; марамице 

од папира за чишћење; маркери [писаћи прибор]; 

мастило; мастиљаве траке; мастиљарнице; 

материјал за обуку [изузев апарата]; материјал за 

паковање направљен од скроба; материјали за 

моделирање; материјали за писање; материјали за 

филтрирање од папира; материјали за цртање; 

материје за печаћење за канцеларијску употребу; 

машине за адресовање; машине за биговање папира 

[канцеларијска опрема]; машине за оштрење 

оловака, електронске или неелектронске; машине 

за франкирање за канцеларијску употребу; метални 

врх за индексне карте; моделарска глина; музичке 

честитке, разгледнице; мустре [шеме за вез]; 

навлаке за картице са именом; надстолњаци од 

папира; налепнице [канцеларијски прибор]; 

наливпера; налив пера и хемијске оловке 

[канцеларијски прибор]; напрсци [канцеларијски 

реквизити]; натписи од папира или картона; 

неелектронски импринтери за кредитне картице; 

неелектронски показивачи графикона; несесери са 

прибором за писање; новине; новчанице; ногаре за 

сликаре [штафелаји]; ножеви за папир [за отварање 

писама]; ножеви за стругање [брисање] за 

канцеларије; носачи лепљивих трака 

[канцеларијски прибор]; обележивачи за књиге; 

обрасци за прецртавање; овлаживачи врхова 

прстију [канцеларијски прибор]; овлаживачи за 

лепљење коверти [канцеларијски реквизити]; 

огласни панои од папира или картона; ознаке за 

поврат пртљага од папира; олеографи; оловке; 

оловке за цртање; оловке од дрвеног угља; оловке 

са графитном мином [техничке оловке]; омотачи за 

флаше од картона или папира; омоти за папир; 

омоти за чековне књижице; омоти [канцеларијски 

материјал]; палете за сликаре; памфлети; 

пантографи [справе за прецртавање]; папир; папир 

за копирање; папир за лекарске столове за 

прегледе; папир за машине за снимање; папир за 

писање; папир за радиограме; папир за сликање и 

калиграфију; папир за увијање; папирне или 

картонске кутије; папирне кесе за стерилизацију 

медицинских инструмената; папирне копче; 

папирне марамице за уклањање шминке; папирне 
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кутије за крем; папирне машне, које нису 

позамантерија и украси за косу; папирне облоге за 

фиоке, ормане, парфимисане или не; папирне траке 

и картице за бележење компјутерских програма; 

папирне траке, које нису позамантерија и украси за 

косу; папирни и картонски материјали за паковање 

[пуњење, облагање]; папирни омоти за саксије; 

папирни подметачи за стоматолошке тацне; 

папирни филтери за кафу; папир од пиринча; папир 

од пулпе, дрвене масе; паста за моделирање; пастел 

не бојице [креде у боји]; паус папир; пелир папир 

за копије [канцеларијски материјал]; пера; пера за 

туш; пера од злата; пергамент; периодичне 

публикације; перфориране картице за разбоје; 

печати; печати са адресом; писаљке за таблице; 

писаће машине [електричне и неелектричне]; 

плакати од папира или картона; планови, пројекти; 

пластика за моделирање; пластификатори 

докумената за канцеларијску употребу; пластична, 

мехураста амбалажа за паковање или умотавање; 

пластична танка растегљива фолија за обавијање 

палета; пластичне кесе за одлагање животињског 

измета; пластичне фолије за омотавање; плоче за 

гравуру; плоче за матрице; плочице за печаћење; 

плочице са хватаљком за листове папира; подлоге 

за писање; подметачи за сто од папира; подметачи 

за пивске чаше; подметачи за чаше од папира; 

подметачи од папира; подупирач за руке за 

сликаре; подупирачи за књиге; портикле од папира; 

портикле са рукавима, папирне; портрети; постери; 

постоља за мастило; постоља за пера и оловке; 

постоља за печате; постоља за фотографије; посуде 

за водене боје за уметнике; посуде за писма; посуде 

за сортирање и бројање новца; посудице за боје; 

поштанске марке; поштански жигови; прекривачи 

столова од папира; прибор за ручно лепљење 

налепница; приручници; притискачи за папир; 

пробадачи [канцеларијски материјал]; производи за 

брисање; проспекти; рачунске таблице; рибље 

туткало за употребу у канцеларијама или 

домаћинству; самолепљиве траке за папир или 

употребу у домаћинству; свеске; светлећи папир; 

секачи папира [канцеларијски прибор]; скробне 

пасте [лепила] за папир или употребу у 

домаћинству; сликарске четкице; сликарско платно; 

слике; слике, урамљене или неурамљене; слова на 

писаћим машинама, на тастатури; спајалице; 

спајалице за новац; спојени рамови [штампарски]; 

сребрни папир; средства за лепљење за папире или 

употребу у домаћинству; сталци за посуде за 

штампарска слова; стеатит [к реда за кројаче]; 

столњаци од папира; стоне полице за 

документацију са фиокама [канцеларијски прибор]; 

стоне салвете од папира; стрипови; табаци од 

рецикловане целулозе за умотавање; табле за 

цртање; табле од дрвене пулпе [канцеларијске]; 

таблице за писање; Т-лењири за цртање; тоалет 

папир; траке за бар кодове; траке за везивање 

[књиговезачке]; траке за писаће машине; траке за 

цигаре, за увијање цигарета; транспаренти [банери] 

од папира; тубе од картона; убруси за лице од 

папира; убруси од папира; угаони лењири за 

цртање; угаоници за цртање; украсне папирне 

заставице; улазнице; уложне мапе са прстеновима; 

улошци са мастилом за машине за репродуковање 

докумената; умноживачи; упијајућа хартија; 

упијајуће фолије од папира или пластике за 

паковање хране; фасцикле за списе [канцеларијски 

прибор]; фасцикле [канцеларијски материјал]; 

фигурине направљене од кашираног папира; 

филтер папир; фолије за прецртавање; фолије од 

папира или пластике за одржавање влаге за 

паковање хране]; фолије, слајдови [канцеларијски 

материјал]; формулари [штампа ни]; фото-гравуре; 

фотографије [штампане]; француски лењири 

кривуљари; хектографи; хефталице [канцеларијски 

реквизит]; хистолошки препарати за наставу; 

хромолитографи; целулоидне фолије за цртане 

филмове; цртежи који се копирају на подлогу; 

цртежи, скице; челична пера; челична слова 

[клишеи]; честитке, разгледнице; четкице за 

писање; четкице за сликаре; чешљеви за урезивање 

код сликаних дела; шаблони за украшавање хране и 

напитака; шаблони, матрице за умножавање; 

шаблони [од папира]; шестари за цртање; школска 

опрема [свеске и прибор за писање]; школске 

табле; шљокице за канцеларијску употребу; 

шнитови за шивење одеће; шпенадле као 

канцеларијски материјал; штамбиљи; штампане 

музичке партитуре; штампане публикације; 

штампане ствари; штампани материјал [висока 

штампа]; штампарска слова; штампарске реглете; 

штампарски бланкети, који нису од текстила; 

штампарски бројеви и слова; штампарски 

комплети, покретни [канцеларијски реквизит]; 

штитници за брисање; штампани роковници.   

29  агар-агар за кување; албумен, беланчевине, за 

кулинарске намене; алгинати за кулинарске 

намене; алое вера за људску исхрану; андулете; 

аранжмани од обрађеног воћа; артичоке, 

конзервиране; бадемово млеко; бадемово млеко за 

кулинарске сврхе; безалкохолни пунч од жуманаца; 

беланце од јаја; беле кобасице; бобичасто воће, 

конзервирано; бодљикави јастог, који није жив; 

бубрежни лој за исхрану; булгоги; виршле; виршле 

у кукурузном тесту на штапићу; воће, 

конзервисано; воће конзервисано у алкохолу; воће, 

кувано; воће, прерађено; воће у конзерви; воћна 

пулпа; воћни желе; воћни чипс; говеђа супа; 

грашак, конзервирани; грицкалице на бази воћа; 

гуакамол; дивљач, која није жива; ђумбир, 

конзервисани; ђумбиров џем; екстра девичанско 
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маслиново уље за исхрану; екстракти алги за 

исхрану; желатин; желе за исхрану; желе од меса; 

живина, која није жива; животињска мождина, срж, 

за исхрану; жуманце од јаја; замене за млеко; 

залеђено воће; замрзнуто-сушено месо; замрзнуто-

сушено поврће; зачињено коштуњаво воће; инћуни, 

неживи; јаја; јаја пужева за јело; јаја у праху; 

јакитори [јапански ражњићи од пилетине]; јастози, 

који нису живи; јестива птичја гнезда; јестиве ларве 

мрава, припремљене; јестиве масти; јестиви 

инсекти, неживи; јестиво цвеће, сушено; јетра; 

јетрена паштета; јогурт; кавијар; какво путер за 

исхрану; кандирана патка; кандирани ораси; 

каселет; квари: кефир; кикирики, припремљен; 

кикирики путер; кимчи; кисели ђумбир; кисели 

краставац; кисели купус; кисело млеко; кнедле на 

бази кромпира; кобасице; кобасице крвавице; 

кокосова маст; кокосово млеко; кокосово млеко за 

кулинарску употребу; кокосово уље за исхрану; 

кокосов путер; кокос, осушени; компоти; ком пот 

од бруснице; кондензовано млеко; конзервисана 

гомољика, тартуф; конзервисана паприка; 

конзервисана риба; конзервисана соја, за исхрану; 

конзервисан бели лук; конзервисане печурке; 

конзервисано месо; конзервисано поврће; 

конзервисано сочиво; конзервисан пасуљ; 

концентрати за бујон; концентрати на бази воћа за 

кување; концентрати на бази поврћа за кување; 

кора од воћа; коштано уље за исхрану; 

краставчићи; кристализовани ђумбир; крокети; 

кувано поврће; кукурузно уље за исхрану; кукуруз 

шећерац, прерађен; кумис; лецитин за кулинарске 

намене; лешници, припремљени; лимунов сок за 

употребу у кулинарству; лосос, нежив; лук, 

конзервисан; маргарин; љуска ри, који нису живи; 

маслине, конзервисане; маслиново уље за исхрану; 

масне супстанце за производњу јестиве масти; 

мекушци, неживи; мармелада; месни екстракти; 

месо; месо у конзерви; милк шејк; млевени бадем; 

млеко; млеко од кикирикија за кулинарске сврхе; 

млеко од кикирикија; млеко у праху; млечни 

ферменти за кулинарске намене; морске (нори) 

алге, конзервисане; морски краставац, који није 

жив; морски рачићи, који нису живи; мусеви од 

поврћа; мућена павлака, шлаг; намази на бази 

орашастих плодова; намази на бази поврћа; 

намирнице на бази рибе; напици на бази бадемовог 

млека; напици на бази кокосовог млека; напици на 

бази млека од кикирикија; напици од млека, у 

којима млеко преовлађује; напици са бактеријама 

млечне киселине; нискокалорични чипс од 

кромпира; овсено млеко; омлети; остриге, које нису 

живе; павлака [биљна] на бази поврћа; павлака 

[млечни производ]; палми но уље за исхрану; 

паниране кобасице; парадајз пире; паста од плавог 

патлиџана; паста од поврћа; пахуљице од 

кромпира; пектин за кулинарске намене; пире од 

јабука; пиринчано млеко; пиринчано млеко за 

кулинарску употребу; пљескавице од соје; поврће, 

прерађено; поврће у конзерви; полен припремљен 

као храна; препарати за прављење бујона; 

препарати за супу од поврћа; прерађен орах; 

пресована воћна паста; производи од млека; 

протеинско млеко; прстенови од лука [поховани 

лук]; путер; путер крем; рататули; рак, који није 

жив; рендани пржени кромпир [hash bгоwпs]; 

репино уље за исхрану; риба, која није жива; 

рибани кисели купус; риба у конзерви; рибља икра, 

припремљена; рибље брашно за људску исхрану; 

рибљи желатин за исхрану; рибљи мусеви; рибљи 

филети; ролнице од купуса пуњене месом; салате 

од воћа; салате од поврћа; сардине, неживе; 

састојци за припремање супе; сатај; свеж сир; 

свињетина; свињска маст; семенке, припремљене; 

сир; сириште, сирило; сланина; сметана; смеше које 

садрже маст за кришке хлеба; смрзнуто воће; 

сојино млеко; сојино уље за исхрану; сокови од 

поврћа за кување; сок од парадајза за кување; суво 

грожђе; сунцокретове семенке, припремљене; 

сунцокретово уље за исхрану; супе; сурутка; 

сусамово уље за исхрану; сухомеснати производи; 

сушено поврће; тахини; таџин [готово јело од меса, 

рибе или поврћа]; темпех; тофу; тофу листићи; 

тофу пљескавице; туњевина, нежива; уља за 

исхрану; уље од семена лана за исхрану; уље 

палминих коштица за исхрану; урме; усољена риба; 

усољен и сушени бакалар; усољено месо; уштипци, 

крофне од кромпира; уштипци од свежег сира; 

фалафел; ферментисано млеко; ферментисано 

печено млеко; харинге, неживе; хумус; црева за 

кобасице, природна или вештачка; чауре свилене 

бубе за људску исхрану; чипс од кромпира; џемови; 

шкампи, рачићи, који нису живи; шкембићи; 

шкољке капице, која нису живе; шкољке, које нису 

живе; шкољке, љускари, који нису живи; шунка.   

30  алва; алге [зачин]; арома ваниле за кулинарске 

намене; ароматични додаци за храну; ароме за 

кафу; ароме за колаче, изузев етарских уља; ароме 

за пића, изузев етарских уља; ароме, које нису 

етарска уља; бадемово тесто; баози; безглутенски 

хлеб; бели лук у праху [зачин]; бибер; бибимбап 

[мешавина пиринча са поврћем и јунетином]; 

бикарбона сода за кување; биљни препарати за 

употребу као замена за кафу; брашно; брашно од 

боба; брашно од кромпира; брашно од слачице; 

брашно од хељде; брашно тапиоке; булгур; 

буритоси; ванилин [замена за ванилу]; вафел 

производи; везивни агенси за сладолед; векна са 

месом; векне хлеба; вермићели; високопротеинске 

плочице од житарица; вода поморанџиног цвета за 

кување; воћне посластице; воћни желе [слаткиши]; 

воћни преливи [сосови]; глазуре за колаче; глазуре 
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за шунку; глукоза за кулинарску намену; глутен 

припремљен као храна; глутенски додаци за 

кулинарске намене; готови оброци од резанаца; гриз; 

грицкалице на бази житарица; грицкалице на бази 

пиринча; двопек; десерти у облику муса [слаткиши]; 

додаци за згушњавање хране за кување; додаци 

јелима; енглески крем; есенције за исхрану, изузев 

етарских есенција и етарских уља; жвакаћа гума; 

жвакаће гуме за освежавање даха; замене за кафу; 

замрзнута-сушена јела чији је главни састојак 

пиринач; замрзнута-сушена јела чији је главни 

састојак тестенина; зачини; зачинска паприка; 

зачински додаци; златни сируп [шећерни сируп], 

меласа; инстант пиринач; јестиви папир; јестиви 

папир за колаче; јести ви папир од пиринча; јечмено 

брашно; јиаози; какао; какао напици са млеком; 

капра; капсуле кафе, напуњене; карамеле [бомбоне]; 

каранфилић [зачин]; кари [зачин]; кафа; квасац; кекс; 

кечап [сос]; кимчи палачинке; киноа, прерађена; киш; 

кнедле на бази брашна; кокице; колачи; колачи од 

пиринча; колачићи од ђумбира; кондиторски 

производи за украшавање новогодишње јелке; 

конзервисане баштенске траве [зачини]; корнфлекс; 

коцке леда; коштуњаво воће са чоколадним 

преливом; коштуњаво воће у праху; крекери; крем 

бруле; кристализовани камени шећер; кроасани; 

кроасани са чоколадом; крутони; кукурузни гриз; 

кукурузно брашно; кукуруз, пржени; куркума; кус-

кус; кухињска со; лакса; ланено семе за кулинарску 

употребу [зачин]; ледени чај; лед за освежавање; лед, 

природни или вештачки; мајонез; макарони; 

макарунси; макарунси од кокоса; малтоза; маринаде; 

марципан; материјали за везивање кобасица; матични 

млеч; мед; меласа за исхрану; ментол бомбоне за 

освежавање даха; ментол за посластице; мисо; 

млевени ђумбир; млевени јечам; млевени кукуруз; 

млевени овас; млечни карамел крем; морска вода за 

кување; мусли; намази на бази чоколаде; напици на 

бази камилице; напици од чаја; немедицински биљни 

чајеви; непржена кафа; нугат; овсене пахуљице; 

овсено брашно; ољуштени јечам; ољуштени овас; 

онигири; орашчићи; палачинке; палачинке на бази 

кромпира; палмин шећер; паста од ђумбира [зачин]; 

пастиле [бомбоне]; пељмени; песто; пецива; пивско 

сирће; пикалили; пикантне палачинке; пимент; 

пиринач; пиринчана каша за кулинарске намене; 

пиринчани крекери; пите; пите од меса; пића на бази 

какаоа; пића на бази кафе; пића на бази чоколаде; 

пића од кафе са млеком; пића од чоколаде са млеком; 

пице; плочице од житарица; посластице од 

кикирикија; пралине; прашак за колаче; прашак за 

пециво; прашак за прављење сладоледа; прекрупа за 

људску исхрану; преливи за салату; препарати за 

учвршћивање мућене павлаке, шлага; препарати од 

житарица; прерађено семе за употребу као зачин; 

припремљени пиринач умотан у морску траву; 

природни заслађивачи; пролећне ролнице; 

прополис [пчелињи производ]; профитероле; пти-

бер кекс; пудинг; пшеничне клице за људску 

исхрану; пшенично брашно; равиоли; рамен; 

резанци; релиш [додатак јелу]; саго; семе аниса; 

семе звездастог аниса; сендвичи; сендвичи са 

сиром [чизбургери]; сендвич са виршлама; сенф; 

сирће; сируп од агаве [природни заслађивач]; ситни 

колачи; скроб за јело; слад за људску исхрану; 

сладни бисквити; сладни екстракти за храну; 

сладолед; сладоледи; сладолед на штапићу; слатке 

земичке, колачићи; слатки корен [слаткиши]; 

слаткиши; слаткиши од бадема; слаткиши од 

пеперминта; смесе за пикантне палачинке; смесе за 

тесто; смрзнити јогурт [посластичарски]; соба 

резанци; сојино брашно; соли за конзервисање 

намирница; сорбеи [ледени]; сосови [додаци 

храни]; сосови за месо [ума ци]; сос од бруснице 

[зачин]; сосови за тестенине; сос од јабука [зачин]; 

средства за омекшавање меса за употребу у 

домаћинству; средства за подизање теста; стаклене 

глазуре; стругани лед са заслађеним црвеним 

пасуљем; сува зрна кукуруза без љуске; сусамово 

семе [зачин]; сутлијаш; суши; табуле, либанска 

салата; тако; тамарин [зачин]; тапиока; тартар крем 

за кување; тарт [слатка пита без горње коре]; 

тестенина; тесто за колаче; тесто за слатка пецива; 

тесто, полу-прерађен производ; тортиље; удон 

резанци; украсне бомбоне за торте; умак од 

парадајза; умак, сос од соје; ферменти за тесто; 

фондани [слаткиши]; хариса [зачин]; хељда, 

прерађена; хлеб; хлеб без квасца; хлебне мрвице; 

храна на бази овса; цветови или лишће као замена 

за чај; целе рова со; цикорија [замена за кафу]; 

цимет [зачин]; чај; чај од келп алги; чатни [додатак 

јелима]; чау-чау [зачин]; чипс [производ од 

житарица]; чоколада; чоколадни мусеви; чоколадни 

украси за торте; чоколадни намази који садрже 

орашасте плодове; шафран [зачин]; шећер; 

шпагети; штапови од слатког корења [посластица].   

32  seltzer вода; але пиво од ђумбира; аперитиви, 

безалкохолни; бадемов сируп; безалкохолна пића; 

безалкохолна пића од алое вера; безалкохолна пића 

од сушеног воћа; безалкохолни воћни екстракти; 

безалкохолни воћни напици; безалкохолни 

концентрати за прављење напитака; безалкохолни 

напици на бази меда; безалкохолни напици са 

укусом кафе; безалкохолни напици са укусом чаја; 

безалкохолни приправци за прављење напитака; 

воде [пића]; воћни нектар [безалкохолни]; воћни 

сокови; газирана вода; екстракти хмеља за 

производњу пива; енергетска пића; изотоници; 

јечмено вино [пиво]; квас; коктели, безалкохолни; 

коктел и на бази пива; лимунаде; литијум вода; 

минерална вода [пиће]; напици за спортисте 

обогаћени протеинима; напици на бази пиринча, 
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који нису замена за млеко; напици од соје, осим 

замена за млеко; освежавајућа безалкохолна пића; 

пиво; пивски слад; пилуле за газирање пића; пића 

од сурутке; прашкови за газирање пића; препарати 

за прављење газиране воде; радлер; сарсапарила 

[безалкохолни напитак]; сирупи за лимунаде; 

сирупи за пића; сладно пиво; сладовина; смутис 

[кашасти напици од воћа или поврћа]; сода вода; 

сокови од поврћа [пића]; сок од јабуке, 

безалкохолни; сок од парадајза [пиће]; стоне воде; 

шербети [пића]; шира; шира (неферментисана).  

35  административна обрада наруџбеница за 

куповину; административна помоћ при одговарању 

на позиве за подношење понуда; административне 

услуге за пресељење пословања предузећа; 

административне услуге у вези са упућивањем на 

лечење; ажурирање и одржавање информација у 

регистрима; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; ажурирање огласних 

материјала; анализе цена и трошкова; ангажовање 

спољних фирми за административно управљање 

компанијама; дактилографске услуге; дистрибуција 

рекламног материјала; дистрибуција узорака; 

договарање претплате за услуге телекомуникација за 

трећа лица; економске прогнозе; издавање машина за 

Фотокопирање; изнајмљивање аутомата за продају; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

изнајмљивање времена за рекламирање у средствима 

комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме у 

заједничким радним просторима; изнајмљивање 

канцеларијских машина и опреме; изнајмљивање 

огласних материјала; изнајмљивање огласног 

простора; изнајмљивање продајних штандова; израда 

извода са рачуна; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; испитивање јавног мњења; истраживање 

тржишта; комерцијална администрација за лиценце 

роба и услуга трећих лица; компјутерско управљање 

подацима; консултације о стратегији комуникације у 

односима са јавношћу; консултације о стратегији 

комуникације у рекламирању; консултације у вези са 

избором особља; консултације у вези са пословним 

организовањем; консултације у пословном 

управљању; манекенске услуге у циљу рекламирања 

или продајних промоција; маркетинг; маркетинг у 

оквиру издавања софтвера; маркетиншка 

истраживања; непосредно оглашавање путем поште; 

обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

објављивање рекламних текстова; обрада текста; 

обрачун пореза; оглашавање; оглашавање на 

отвореном; оглашавање плаћањем по клику [рау рег 

click оглашавање]; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја са 

Интернет странице; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; организовање 

модних ревија у промотивне сврхе; организовање 

сајмова; писање радних биографија за друге; 

писање рекламних текстова; писање текстова за 

рекламне намене; помоћ у пословном или 

индустријском управљању; помоћ у пословном 

управљању; пословна испитивања; пословна 

истраживања; пословне процене; пословно 

управљање за независне пружаоце услуга; 

пословно управљање за спортисте; пословно 

управљање за сценске уметнике; пословно 

управљање и организационо саветовање; пословно 

управљање програмима рефундирања за друге; 

пословно управљање хотелима; преговарање и 

закључивање пословних трансакција за трећа лица; 

преговарање о пословним уговорима за друге; 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; 

презентација робе; преписивање кореспонденције 

[канцеларијске услуге]; претраживање података у 

рачунарским датотекама за друге; привремено 

пословно управљање; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; прикупљање 

статистичких података; припрема платних листи; 

продукција програма телевизијске продаје; 

производња рекламних филмова; промоција робе и 

услуга кроз спонзорисање спорских догађаја; 

промоција продаје за друге; проналажење особља; 

професионалне пословне консултације; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима при избору роба и услуга; пружање 

корисничких оцена у комерцијалне или рекламне 

сврхе; пружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе; пружање 

пословних информација; пружање пословних 

информација путем Интернет странице; 

психолошко тестирање за избор запослених; развој 

концепта оглашавања; рачуноводство; ревизија 

пословања; регистровање писане комуникације и 

података; рекламирање на радију; рекламирање 

преко плаката; рекламирање слањем наруџбеница; 

рекламирање преко телевизије; саветодавне услуге 

у пословном управљању; састављање пописа 

информација за комерцијалне и рекламне сврхе; 

секретарске услуге; система ција информација у 

компјутерским базама података; стенографске 

услуге; стручне услуге о пословној ефикасности; 

тражење спонзорства; управљање програмима за 

путнике који често лете авионом; управљање 

програмима лојалности потрошача; уређивање 

излога; услуге агенција за запошљавање; услуге 

агенција за пружање пословних информација; услуге 

агенција за увоз и извоз; услуге велепродаје 

фармацеутских, ветеринарских и хигијенских 
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препарата и медицинског материјала; услуге 

графичке обраде материјала за рекламне сврхе; услуге 

заказивања састанака [канцеларијске услуге]; услуге 

комерцијалног лобирања; услуге корпоративне 

комуникације; услуге малопродаје у вези са 

пекарским производима; услуге малопродаје 

уметничких дела од стране уметничких галерија; 

услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге набавке за трећа лица [куповина производа и 

услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа са 

јавношћу; услуге односа са медијима; услуге онлајн 

малопродаје дигиталне музике која се преузима са 

интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона 

које се преузимају са интернета; услуге онлајн 

малопродаје претходно снимљене музике и филмова 

који се преузимају са интернета; услуге подсећања на 

уговорене састанке [канцеларијски послови]; услуге 

подуговарања, аутсорсинг [помоћ у пословању]; 

услуге пописивања поклона; услуге поређења цена; 

услуге пословног посредовања које се односе на 

повезивање потенцијалних приватних улагача са 

предузетницима којима су потребна финансијска 

средства; услуге посредовања у трговини; услуге 

праћења конкуренције; услуге праћења тржишта; 

услуге праћења штампе; услуге претплате на новине 

за друге; услуге пријављивања пореза; услуге продаје 

путем лицитације; услуге рекламних агенција; услуге 

телемаркетинга; услуге телефонских централа; услуге 

телефонског одговарања за одсутне претплатнике; 

услуге управљања пословним пројектима за 

грађевинске пројекте; услуге фотокопирања; 

фактурисање; финансијска ревизија; циљни 

маркетинг.   

37  асфалтирање; асфалтирање путева; балансирање 

гума; бојење и поправка натписа; бродоградња; 

бушење бунара; бушење нафтних или гасних 

бушотина; вађење руде; водоинсталатерске услуге; 

вулканизација гума [поправка]; глачање каменом 

пловућцем; грађевински надзор; дезинфиковање; 

закивање; заштита возила од корозије; заштита 

грађевина од влаге; заштита од корозије; звучно 

усаглашавање, штимовање музичких инструмената; 

зидарске услуге; зидарство; изградња и одржавање 

цевовода; изградња лука, пристаништа; изградња 

пристанишних насипа; изградња сајамских 

штандова и продавница; изградња фабрика; 

изнајмљивање булдожера; изнајмљивање 

грађевинске опреме; изнајмљивање дизалица 

[грађевинске опреме]; изнајмљивање машина за 

ископавање [багера]; изнајмљивање машина за прање 

веша; изнајмљивање машина за прање судова; 

изнајмљивање машина за сушење судова; 

изнајмљивање машина за чишћење; изнајмљивање 

машина за чишћење путева; изнајмљивање одводних 

пумпи; изолација грађевина; инсталација, одржавање 

и поправка рачунарске опреме; инсталирање и 

одржавање пећи; инсталирање и поправка телефона; 

инсталирање и поправљање расхладне опреме; 

инсталирање, одржавање и поправка машина; 

конструисање; конструисање и поправљање 

складишта; конструисање подводних објеката; 

консултације о грађењу; крпљење котлова; лакирање; 

малтерисање; молерске услуге, спољне и унутрашње; 

монтирање скела; обнављање машина које су 

истрошене или делимично уништене; обнављање 

одеће; одржавање базена за пливање; одржавање 

возила; одржавање и поправка авиона; одржавање и 

поправка горионика [пламеника]; одржавање и 

поправка моторних возила; одржавање и поправка 

сефова; одржавање и поправка трезора; одржавање 

намештаја; одржавање, чишћење и поправка коже; 

одржавање, чишћење и поправка крзна; оправка 

сунцобрана; отклањање сметњи на електричним 

апаратима; оштрење ножева; пеглање веша; пеглање 

одеће; пескирање [брушење]; подводне поправке; 

подмазивање возила; полагање каблова; полирање 

возила; поновно пуњење кертриџа са мастилом; 

поновно пуњење тонера за штампаче; поправка 

електричних водова; поправка и одржавање 

филмских пројектора; поправка кишобрана; поправка 

обуће; поправка одеће; поправка пумпи; поправка 

сигуроносних брава; поправка тапацирунга; поправка 

фотографских апарата; поправка часовника и сатова; 

постављање и поправка апарата за климатизацију; 

постављање и поправка електричних уређаја; 

постављање и поправка лифтова; постављање и 

поправка опреме за наводњавање; постављање и 

поправљање опреме за грејање; постављање и 

поправљање опреме за заштиту од поплава; 

постављање комуналних објеката на градилиштима; 

постављање кухињске опреме; постављање, 

одржавање и оправљање канцеларијских машина и 

опреме; постављање тапета на зидове; прање; прање 

веша; прање возила; прање прозора; прање рубља; 

протектирање гума; пружање информација у вези са 

изградњом; пружање информација у вези са 

поправкама; пуњење батерија за возила; пуњење 

електричних возила; рестаурација машина, мотора 

који су истрошени или делимично уништени; 

рестаурација намештаја; рестаурација [поправка] 

музичких инструмената; рестаурација уметничких 

дела; рушење грађевина; стерилизација 

медицинских инструмената; столарске услуге; 

тапацирање; уградња и поправка противпожарних 

аларма; уградња и поправка противпровалних аларма; 

уградња прозора и врата; уништавање [истребљење] 

штеточина, осим у пољопривреди, аквакултури, 

хортикултури и шумарству; услуге вађења камена, 

каменолома; услуге електричара; услуге одржавања 

домаћинства [услуге чишћења]; услуге поправке 

возила у квару; услуге поправки кровова; услуге 
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прављења вештачког снега; услуге пуњења батерија 

мобилних телефона; услуге сервисних станица за 

возила [бензинских пумпи]; услуге сузбијања 

штеточина, осим у пољопривреди, аквакултури, 

хортикултури и шумарству; услуге хидрауличког 

фрактурисања; хемијско чишћење; чишћење возила; 

чишћење димњака; чишћење зграда [спољних 

површина]; чишћење и поправка котлова; чишћење 

одеће; чишћење пелена; чишћење снега; чишћење 

улица; чишћење унутрашњости зграда.   

43  декорисање колача; декорисање хране; 

изнајмљивање апарата за кување; изнајмљивање 

апарата за осветљење; изнајмљивање аутомата за 

воду за пиће; изнајмљивање покретних грађевинских 

објеката; изнајмљивање привременог смештаја; 

изнајмљивање просторија за састанке; изнајмљивање 

столова, столица, столњака и стакленог посуђа; 

изнајмљивање шатора; информације и савети у вези 

са припремањем оброка; кетеринг хране и пића; 

обезбеђење услова за камповање; пансион за 

животиње; пансионске услуге; прављење скулптура 

од хране; резервисање пансиона; резервисање 

привременог смештаја; услуге агенција за смештај 

[хотелски, пансионски]; услуге барова; услуге вашоку 

ресторана; услуге дечијих јаслица; услуге домова за 

стара лица; услуге изнајмљивања кућа за одмор; 

услуге кампова за одмор [смештај]; услуге кантина; 

услуге кафеа; услуге кафетерија; услуге личног шефа 

кухиње; услуге мотела; услуге наргила барова; услуге 

пријема за привремени смештај [организовање 

долазака и одлазака]; услуге резервисања хотела; 

услуге ресторана; услуге ресторана за 

самопослуживање; услуге снек барова; услуге удон и 

соба ресторана; услуге хотела.   
 

(210) Ж- 2020-155 (220) 06.02.2020. 

(731) Public Joint Stock Company Gazprom Neft 

Rusia, Pochtamtskaya, dom 3-5, liter A, ch. pom. 1N, 

kab. 2401, 190000, Saint Petersburg, RU 

(740) Весна Живковић, Македонска 30,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.19; 26.02.05; 27.05.01; 27.05.10; 

29.01.01; 29.01.08  

(591) црна, наранџаста.  

 

(511) 4  aлкохол [гориво]; антрацит; бензин; 

бензинско гориво; брикети за сагоревање; брикети 

од тресета [гориво]; брикети угља; восак за 

осветљавање; восак за ремење; восак за скије; восак 

карнауба палме; восак [непрерађен]; вунена маст; 

гас за осветљавање; говеђи лој; горива; горива на 

бази алкохола; гориво за осветљавање; гориво из 

биомасе; графит за подмазивање; дизел уље; 

додаци, који нису хемикалије, за моторна горива; 

дрвени брикети; дрвени опиљци за потпаљивање 

ватре; дрвени угаљ [гориво]; електрична енергија; 

етанол [гориво]; желе од петролеја за индустријску 

употребу; згуснути гас [гориво]; индустријска уља; 

индустријске масти; индустријски восак; керозин; 

кокс; коштано уље за индустријску употребу; 

ксилен гориво; ланолин за употребу у производњи 

козметике; лигнит; лигроин; мазива; мазут; масти 

за заштиту коже; масти за обућу; масти за оружје; 

масти за подмазивање; масти за производе од коже; 

масти за ремење; материјал за паљење ватре; 

мешавина испарљивих горива; минерална горива; 

мирисне свеће; моторна уља; нафта; нафтни етар; 

нискокалорични плин; ноћна расвета [свеће]; 

огревно дрво; озокерит; олеин; папирне траке за 

потпаљивање ватре; парафин; петролеј [прерађен 

или непрерађен]; плинско гориво; плинско уље; 

погонско гориво; потпаљивачи; препарати за 

везивање прашине за чишћење; препарати за 

уклањање прашине; препарати против 

проклизавања каишева, ремења; препарати сојиног 

уља за одмашћивање кухињског посуђа; пчелињи 

восак; пчелињи восак за употребу у производњи 

козметике; рибље уље, нејестиво; рицинусово уље 

за индустријске сврхе; свеће; свећице за божићне 

јелке; смесе за упијање прашине; смеше за 

везивање прашине; стеарин; сунцокретово уље за 

индустријску примену; течности за сечење; тресет 

[горива]; угаљ; угаљ за наргиле; угљена нафта; 

угљена прашина [гориво]; уља за боје; уља за 

заштиту зидова; уља за конзервацију коже; уља за 

осветљавање; уља за текстил; уља за уклањање 

оплате [грађевинска]; уља од угљеног катрана; уље 

за влажење; уље за ложење; уље за подмазивање; 

уље репе за индустријску употребу; фитиљи за 

лампе; фитиљи за свеће; цересин восак; шпиритус 

од метил алкохола.   

9  зд наочаре; close-up сочива; wah-wah педале; 

аерометри; азбестна одећа за заштиту од ватре; 

азбестне рукавице за заштиту од несреће; 

актинометри; акумулатор, електрични; 

акумулаторске посуде; акустичне мембране; 

акустичне спојнице; акустични аларми; акустични 

цевоводи; акцелерометри; аларми; алармна звона, 

електрична; алкометри; алхидаде [део теодолита, 

геодетског инструмента]; амперметри; аноде; 

анодне батерије; антене; антикатоде; апарат за 
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мерење нагиба; апарат за регулисање топлоте; 

апарат за транспирацију кисеоника; апарат за 

центрирање фотографских слајдова; апарати за 

анализирање хране; апарати за анализу ваздуха; 

апарати за балансирање; апарати за бележење 

времена; апарати за гашење ватре; апарати за 

глачање фотографских снимака; апарати за 

даљинско управљање; апарати за демагнетизацију 

магнетних трака; апарати за дестилацију за научне 

потребе; апарати за дисање за подводно пливање; 

апарати за дисање, изузев за вештачко дисање; 

апарати за замену игала на грамофон има; апарати 

за интерну комуникацију; апарати за магнетну 

резонанцу [MRI], који нису за медицинску 

употребу; апарати за мерење; апарати за мерење 

брзине [фотографски]; апарати за мерење дебљине 

коже; апарати за мерење притиска; апарати за 

мерење раздаљине; апарати за мерење удаљености; 

апарати за обраду података; апарати за обуку; 

апарати за поморску сигнализацију; апарати за 

праћење, који нису за употребу у медицини; 

апарати за пренос звука; апарати за прецизна 

мерења; апарати за проверу брзине возила; апарати 

за проверу поштанских марака; апарати за 

пројекцију, пројектори; апарати за репродуковање 

звука; апарати за сателитску навигацију; апарати за 

сечење филма; апарати за снимање звука; апарати 

за суфлирање [телепромптери]; апарати за сушење 

фотографских снимака; апарати за тестирање који 

нису за медицинску употребу; апарати за 

увећавање [фотографски]; апарати за ферментацију 

[лабораторијски]; апарати за цртање шема; апарати 

за чишћење дискова са снимљеним звуком; апарати 

и инсталације за производњу рендгенских зрака, не 

за медицинску употребу; апарати и инструменти за 

астрономију; апарати и инструменти за вагање; 

апарати и инструменти за физику; апарати и 

инструменти за хемију; апарати и опрема за 

спашавање живота; апертометри [оптика]; 

апликаци]е за рачунарске софтвере које се могу 

преузимати; арматуре [за струју]; аудиовизуелни 

апарати за обуку; аудио и видео пријем ници; аудио 

интерфејси; аудио миксете; аутоматски индикатори 

ниског притиска у гумама возила; ауто-радио; 

бакарна жица, изолована; банкомати [АТМ]; 

барометри; батерије, електричне; батерије, 

електричне, за возила; батерије за електронске 

цигарете; батерије за осветљавање; бежични 

телефони; бетатрони; биометријске личне карте; 

биометријски пасоши; биочипови; блицеви 

[фотографски]; блиц лампе [фотографске]; браве, 

електричне; бројачи; бројачи корака; бројачи 

навоја; бројачи обртаја; ваге; ваге за бебе; ваге за 

купатила; ваге са анализатором телесне масе; 

вакум-метри; вакумске цеви [радио]; вариометри; 

ватрогасна црева; ватростално стакло 

[лабораторијско]; ветроказ за одређивање правца 

ветра; ветромери [анемометри]; видео екрани; 

видео касете; видео пројектори; видео рекордери; 

видео телефони; видео-траке; видео уређаји за 

надгледање беба; визири за шлемове; вискови; 

високофреквентни апарати; вођице или олово за 

дубиномере; возачке рукавице; воки-токи; вокмен; 

волтметри; временски прекидачи, аутоматски; 

галванометри; галванске батерије; галванске 

ћелије; гасометри [инструменти за мерење]; 

геодетске справе и инструменти; говорне цеви; 

грамофон и; гранични мерач [столарија]; графички 

елементи за мобилне телефоне који се могу 

преузети са интернета; громобрани; даљинометри; 

датотеке слика које се могу преузимати; ДВД 

плејери; двогледи; дензиметри; дензитометри; 

дестилацијске посуде за лабораторијске 

експерименте; детектори; детектори дима; 

детектори фалсификованог новца; дигиталне 

метеоролошке станице; дигитални знаци; 

дигитални рамови за фотографије; дигитални 

термостати за контролу климатизације; 

дијагностички апарати, не за медицинску употребу; 

динамометри; диоде које емитују светло [ЛЕД]; 

дисаљке; диск драјвери за рачунаре; диско в и за 

снимање звука; дистрибуционе конзоле [за струју]; 

дифракциони апарат у микроскопији за преламање 

спектра; ДНА чипови; дозиметри; дубиномери; 

дубиномери, мерачи дубине мора; еквилајзери 

[аудио апарати]; екрани за фотогравуру; 

електрифициране ограде; електрична звона на 

вратима; електричне жице; електричне инсталације 

за даљинско управљање индустријским процесима; 

електричне инсталације за спречавање провала; 

електричне спојнице; електричне утичнице; 

електрични адаптери; електрични апарати за 

даљинско паљење; електрични апарати за 

комутацију; електрични водови; електрични 

каблови; електрични колектори; електрични 

претварачи; електрични проводници; електрични 

утикачи; електрични цевоводи; електродинамички 

апарати за даљинско управљање сигналима; 

електродинамички апарати за даљинску контролу 

железничке пруге; електролизатори; 

електромагнетни калемови; електронске етикете за 

производе; електронске интерактивне табле; 

електронске огрлице за дресуру животиња; 

електронске оловке [за видео-дисплеје]; 

електронске партитуре које се могу преузети он-

лајн; електронске публикације које се могу 

преузимати; електронске табле за обавештења; 

електронске цеви за појачавање; електронски 

кључеви као даљински управљачи; електронски 

новчаници који се могу преузимати; електронски 

нумерички дисплеји; електронски планери; 

електронски системи контроле приступа за 
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блокирање врата; емотикони за мобилне телефоне 

који се могу преузети; епидијаскопи; ергометри; 

железнички сигурносни уређаји; жица за 

осигураче; жмигавци [светлосна сигнализација]; 

затварач бленде [фотографски]; затварачи струјног 

кола; затварачи [фотографски]; заштитна одела за 

авијатичаре; заштитне кациге; заштитне кациге за 

спорт; заштитне маске; заштитне фолије 

прилагођене за екране рачунара; заштитне фолије 

прилагођене за смартфоне: заштитни уређаји за 

личну употребу у случају несреће; заштитни 

уређаји против рендгенског зрачења, не за 

медицинску употребу; звиждаљке за псе; звиждећи 

аларми; звона [упозоравајући уређаји]; звучни 

апарати и машине; звучници; зујалице; игле за 

геодетске компасе; игле за грамофоне; 

идентификационе облоге за електричне каблове; 

идентификациони конци за електричне жице; 

издавачи карата; инвертори струје; индикатори 

брзине; индикатори губитка струје; индикатори за 

количину; индикатори нивоа воде; индикатори 

притиска; индикатори притиска за вентиле; 

индикатори температуре; индуктори [за струју]; 

инкубатори за културе бактерија; инструменти за 

геодетско мерење; инструменти за испитивање 

гасова; инструменти за лоцирање звука; 

инструменти за мерење висине; инструменти за 

мерење вискозитета, густине; инструменти за 

нивелацију; инструменти за нивелирање; 

инструменти за одређивање азимута; инструменти 

за осматрање; инструменти и машине за тестирање 

материјала; инструменти који садрже окуларе; 

интегрисана кола; интерактивни терминали са 

екранима осетљивим на додир; интерфејси за 

рачунаре; инфрацрвени детектори; исправљачи 

струје; јастучићи за слушалице; јонизациони 

апарати, не за пречишћавање ваздуха или воде; 

каблови за стартовање мотора; каблови са 

оптичким влакнима; калеми, електрични; калемови 

за пригушивање; калемови [фотографски]; 

калориметри; камере за вожњу уназад; камкордери; 

кантари [пијачне ваге]; капаљке за мерење, осим за 

медицинску и кућну употребу; капиларне цеви; 

капсуле за спасавање у случају природних 

катастрофа; картице са интегрисаним колима 

[паметне картице]; касете за видео игре; 

касетофони; катанци, електронски; катоде; катодни 

анти-корозивни апарати; кациге за виртуелну 

стварност; кертриџи за мастило, празни, за 

штампаче и фотокопир апарате; кинематографске 

камере; кинематографски филм, осветљен; 

клепетуше за усмеравање стоке; клизни лењири; 

клизни шестари; коаксијални каблови; кодиране 

картице за откључавање; кодиране магнетне 

картице; кодиране наруквице за идентификацију, 

магнетне; командне ручице [џојстици] за употребу 

са рачуна ром, осим за видео игре; коморе за 

декомпресију; компакт дискови [аудио-видео]; 

компакт диск плејери; компаратор; компаси за 

одређивање правца; компјутерске периферне 

јединице; компјутерски хардвер; комутатори; 

кондензатори; конектори [струјни]; контакти, 

електрични; контакти за електричне линије; 

контактна сочива; контролне табле [за струју]; 

контролни инструменти за котлове; контролни 

сатови [уређаји за евиденцију времена]; 

космографски инструменти; корективна сочива 

[оптичка]; криптографски кључеви који се могу 

даунлаудовати за примање и трошење крипто-

валуте; кристали галенита [детектори]; кројачки 

метар; кружни логаритмар; купе за саобраћајну 

сигнализацију; кутије за звучнике; кутије за 

контактна сочива; кутије за микроскопска стакла; 

кутије за наочаре; кутије посебно направљене за 

фотографске апарате и инструменте; кућишта за 

акумулаторе; лабораторијске пипете; 

лабораторијске посуде; лабораторијске центрифуге; 

лабораторијски роботи; лактодензиметри; 

лактометри; лампе за мрачне коморе 

[фотографске]; ланци за премер земљишта; 

ланчићи за наочаре; лаптоп рачуна ри; ласери, који 

нису за медицинску употребу; лењири [мерни 

инструменти]; летве за нивелисање [инструменти 

за мерење земљишта]; либеле [инструменти за 

утврђивање хоризонтале]; лимитатори [за струју]; 

лични дигитални асистенти [РОА]; лутка-главе за 

обуку фризера [опрема за обуку]; лутке за 

испитивање сигурности при судару возила; лутке за 

реанимацију [апарати за наставу]; магичне лампе 

[пројектори нацртаних слика у простору]; магнети; 

магнетне жице; магнетне идентификационе 

картице; магнетне траке за рачунаре; магнетне 

траке; магнетни декодери; магнетни дискови; 

магнетни носиоци података; магнетофони; 

манометри; маркери за обележавање ивица; маске 

за заваривање; математички инструменти; 

материјали за електричне водове [жице, каблови]; 

матрице [мерни инструменти]; машине за бројање и 

сортирање новца; машине за гласање; машине за 

диктирање; машине за мерење тежине; машине за 

рачунање; машине за фактурисање; машине са 

перфорираним картицама за канцеларије; 

мегафони; мелодије за мобилне телефоне које се 

могу преузимати; мембране за научне апарате; 

меморијске картице за машине за видео игре; 

мерачи; мерачи величине прста; мерачи величине 

прстена; мерачи висине; мерачи за нарезивање 

шрафова; мерачи [инструменти за мерење]; мерачи 

јачине алкохола; мерачи километраже за возила; 

мерачи површине, сферометри; мерачи потрошње 

бензина; мерачи протока; мерачи салинитета; 

мерачи сахарина; мерачи фреквенције; мерач 
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киселине за батерије; мерне кашике; мерне летве 

[геодетски инструменти]; мерне сонде за научне 

сврхе; мерни инструменти; мерни инструменти, 

електрични; мерни компаси; метал детектори за 

индустријску или војну примену; метеоролошки 

балони; метеоролошки инструменти; метри [мерни 

инструменти]; метрономи; механизми за апарате 

који се покрећу бројачем; механизми за апарате 

који се покрећу кованицама; механички знаци; 

механички или светлећи сигнали; микрометарски 

завртњи за оптичке инструменте; микрометри; 

микропроцесори; микроскопи; микротоми; 

микрофони; мишеви са куглицом за управљање 

[компјутерски периферни уређаји]; миш 

[рачунарска периферна опрема]; млазнице за 

ватрогасна црева; мобилни телефони; модеми; 

монитори [компјутерска опрема]; монитори 

[компјутерски програми]; морнарички компаси; 

мрачне коморе [фотографске]; мреже за заштиту од 

несреће; мрежни трансформатори; музичке 

датотеке, фајлови, које се могу преузимати; 

музички аутомати који се покрећу кованицама 

[џубокс]; навигациони апарати за возила [путни 

рачунари]; навигациони инструменти; навлаке за 

РОД уређаје [личне дигиталне помоћне уређаје]; 

навлаке за лаптопове; навлаке за паметне телефоне; 

налепнице индикатори температуре, не за 

медицинске намене; намештај посебно прављен за 

лабораторије; наочаре за сунце; наочаре [оптика]; 

наочаре против заслепљивања; наутички апарати и 

инструменти; неонски знаци; нивелатори са живом, 

либеле; ниско фреквентни звучници [сабвуфери]; 

нишански телескопи за ватрена оружја; нонијуси, 

шублери; носачи за електричне калемове; носачи 

тамних плоча [фотографски]; носиви монитори са 

видео дисплејем; носиви рачунари; носиви уређаји 

за мерење активности; носни чепови за пливаче и 

рониоце; ноутбук рачунари; објективи за снимање 

селфија; објективи [сочива] [оптичка]; овоскопи, 

електрични осветљивачи јаја; огледала за 

инспекцију рада; одећа за заштиту од несрећа, 

радијације и пожара; одећа за заштиту од пожара; 

одећа отпорна на метке; озонизатори [озонатори]; 

оквири за дијапозитиве у фотографији; октанти; 

окулари; оловна лопта виска; омметри; омоти за 

електричне утичнице; оперативни рачунарски 

програми, снимљени; оплате за електричне 

каблове; опрема за телефонирање слободних руку 

[хендс фри]; оптичарски производи; оптичка 

влакна; оптичка огледала; оптичка сочива; оптичка 

стакла; оптичке лампе; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички компакт 

дискови [ЦД-pом]; оптички кондензатори; оптички 

носиоци података; оптички читачи слова, симбола; 

органске светлеће диоде [OLED]; осигурачи; 

ослонци за ручни зглоб за рад са рачуна рима; 

осцилографи; отпорници, електрични; паметне 

наочаре; паметне наруквице [мерни инструменти]; 

паметни сатови; паметно прстење; панцир прслуци 

за заштиту од метака; паркинг метри; паркинг 

сензори за возила; перископи; петри посуде; пећи 

за лабораторијску употребу; пешчани сатови; 

пиезоелектрични сензори; пирометри; питот цеви; 

планиметри; плотери; плоче за батерије; плутаче за 

означавање; плутаче за спасавање; подлоге за 

"мишеве"; појасеви за спасавање; појасеви за тегове 

за рониоце; појасеви за тело као потпора при 

подизању терета; појачала; поклопци за 

фотографска сочива; покретна пумпа, возило, за 

гашење пожара; покривала за главу као заштитни 

шлемови; полариметри; полупроводници; 

полупроводничке плочице за израду интегрисаних 

кола; постоља за реторте; постоља за фотографске 

апарате; посуде за испирање [фотографске]; 

предајни уређаји [телекомуникациони]; прекидачи, 

електрични; прекидачи струјног кола; преносиви 

мултимедијални читачи, плејери; преносници 

електронских сигнала; прецизне ваге; пригушивачи 

за осветљење; призме [оптичке]; проводне цеви за 

монтирање рефлектора; пројектни екрани; 

пројектори слајдова; противпожарна ћебад; 

противпожарни аларми; противпожарни излази; 

противпожарни чамци; против провални 

упозоравајући апарати; процесори [централна 

јединица за обраду података]; прслуци за 

спасавање; прстенови за калибрацију; пумпе за 

гашење пожара; пуњачи батерија; пуњачи за 

електричне акумулаторе; пуњачи за електронске 

цигарете; радари; радио апарати; радиолошки 

апарати за индустријску употребу; радиолошки 

екрани за индустријску употребу; радио пејџери; 

радио-телеграфски склопови; радио-телефонски 

склопови; разводна кутија [струјна]; разводна 

кућишта [узидне дозне][струја]; разводне кутије [за 

струју]; разводне табле; разводне табле [за струју]; 

разводни ормани [за струју]; разводни прстенови за 

електричне водове; рамови за наочаре; рафрактори; 

рачунаљке; рачунарска меморија, уређаји; 

рачунарске софтверске платформе, снимљене или 

даунлодоване; рачунарски програми, који се могу 

преузимати; рачунарски програми, снимљени; 

рачунарски софтвер, снимљени; рачунске машине; 

регистар касе; регулатори брзине за грамофоне; 

регулатори јачине светла, електрични; регулатори 

напона за возила; регулатори преоптерећења 

напона; регулатори сценске расвете; регулациони 

апарати, електрични; редуктори, ослабљивачи [за 

струју]; резонатори за откривање подземних вода; 

релеји, електрични; рендгенске фотографије, које 

нису за медицинску употребу; рендгенске цеви, не 

за медицинске намене; рендгенски апарати, не за 

медицинску употребу; рендгенски филмови, 
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осветљени; реостати; респиратори за 

пречишћавање ваздуха; респираторне маске, које 

нису за вештачко дисање; реторте; рефлектујуће 

плоче на одећи, за спречавање незгода; 

рефрактометри; решетке за батерије; роботи за 

наставу; роботи за сигурносни надзор; роботи за 

телепрезентацију; ронилачка одела; ронилачке 

маске; рукавице за виртуелну стварност; рукавице 

за заштиту од несрећа; рукавице за заштиту од 

рендгенског зрачења за индустријску употребу; 

ручице за грамофоне; ручни електронски речници; 

сателити за научне сврхе; светлеће диоде са 

квантним тачкама [QLED]; светлећи знаци; 

светлећи или механички знаци за путеве; 

светломери; светлосна сигнализација; светлосни 

електронски показивачи; секстанти; селфи штапови 

[ручни моноподи]; сигнали за маглу, 

неексплозивни; сигнална звона; сигнална расвета у 

саобраћају [сигнални уређаји]; сигналне бове; 

сигналне звиждаљке; сигналне лампе; сигналне 

ракете, неексплозивне и које нису пиротехничке; 

сигнални панели, светлећи или механички; 

сигурносне мреже; сигурносне цираде; сигурносни 

појасеви, осим за седишта возила и за спортску 

опрему; сигурносни рефлектујући прслуци; 

сигурносни токени [уређаји за кодирање]; 

симулатори управљања и контроле возила; 

симулатори за обуку оживљавања; сирене; системи 

за распршивање за противпожарну заштиту; скале 

за мерење величине слова; скеле за спашавање; 

скенери [опрема за обраду података]; слајдови 

[фотографски]; слушалице; слушалице за 

комуникацију на даљину; смартфони [паметни 

телефони]; снопови електричних жица за 

аутомобиле; соларне батерије; соларне плоче за 

производњу електричне енергије; соленоидни 

вентили [електромагнетни прекидачи]; сонари; 

софтвер за чување екрана на рачунару, снимљен 

или даунлодован; софтвери за рачунарске игре, 

који се могу преузети; софтвери за рачунарске 

игре, снимљени; сочива за астрофотографију; 

спасилачке ласерске сигналне ракете; 

спектроскопи; спектографски апарати; специјална 

одећа за лабoраторије; спојнице за жице [за струју]; 

спојнице [опрема за обраду података]; спортске 

наочаре; спортске пиштаљке; спортски штитници 

за уста; справе за гашење ватре; справе за гашење 

пожара; стакла за наочаре; стаклено мерно посуђе; 

сталци за сушење [фотографски]; сталци 

прилагођени за лаптопове; станице за пуњење 

електричних возила; стереоскопи; стереоскопски 

апарат; столарски лењири; стробоскопи; стубови за 

бежичне антене; сушилице за употребу у 

фотографији; таблет рачунари; таксиметри; танки 

клијент рачунари; тастатуре за рачунаре; тастери за 

звона; тахометри; тегови; телевизијски апарати; 

телевизијски апарати који се покрећу кованицама; 

телеграфске жице; телеграфски апарати; 

телекомуникациони апарати у облику накита; 

телекомуникациони прекидачи; 

телекомуникациони преносници; телепринтери; 

телескопи; телескопски нишани за артиљерију; 

телефонске жице; телефонске секретарице; 

телефонски апарати; телефонски преносници; 

телефонски пријемници; теодолити; теретна вага за 

возила или животиње; термалне камере; терминали, 

електрични; терминали за кредитне картице; 

термионске цеви; термометри, не за медицинску 

употребу; термостати; термостати за возила; термо-

хигрометри; Т лењири за мерење; тонер кертриџи, 

празни, за штампаче и фотокопире; тонски носачи 

звука; торбе за лаптопове; тотализатори [сатови за 

бодове на спортским теренима]; траке за мобилне 

телефоне; траке за снимање звука; траке за 

чишћење глава за снимање; транзистори 

[електронски]; транспондери; трансформатори [за 

струју]; триоде; троношци за камере; ћебад за 

преживљавање; убрзивачи честица; увеличавајуће 

стакло [оптичко]; угаони лењири за мерење; углови 

за мерење; угломери [мерни инструменти]; узице за 

наочаре; украсни магнети; упозоравајући троуглови 

за возила; управљачки апарати, аутоматски, за 

возила; уређај за мерење брзине пловног објекта 

[мерни инструмент]; уређај за мерење таласа; 

уређаји за анализу величине наночестица; уређаји 

за глобално позиционирајући систем [GPS]; уређаји 

за електричне и електронске ефекте за музичке 

инструменте; уређаји за мерење дебљине коже; 

уређаји за мерење сателитских сигнала; уређаји за 

мерење сулфита; уређаји за монтажу 

кинематографских филмова; уређаји за надгледање 

беба; уређаји за пројектовање виртуелних 

тастатура; уређаји против ометања [за струју]; 

уринометри; УСБ прикључци; факсимил машине; 

филмови, осветљени; филтери за респираторне 

маске; филтери за ултравиолетне зраке, за 

фотографију; филтери за употребу у фотографији; 

флопи дискови; флуоресцентни екрани; 

фотографска камера; фотографске мембране; 

фотографски екрани; фотографски објективи; 

фотокопир апарати [фотографски, електростатички, 

термички]; фотометри; фотонапонске ћелије; 

фототелеграфски апарат; футроле за паметне 

телефоне; футроле за таблет рачуна ре; 

хелиографски апарат; хигрометри; хидромерачи 

киселости; хидрометри; холограми; хорне за 

звучнике; хроматографски апарати за 

лабораторијску употребу; хронографи [апарати за 

бележење времена]; хуманоидни роботи са 

вештачком интелигенцијом; цвикери; цеви за 

тестирање; цеви са електричним пражњењем, које 

нису за осветљавање; циклотрони; ципеле за 
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заштиту од несрећа, радијације и пожара; црне 

кутије [за снимање података]; цртани филмови; 

чамци за спасавање; чепови за уши за рониоце; 

чипови [интегрисана кола]; читачи бар-кодова; 

читачи електронских књига; читачи [опрема за 

обраду података]; џепни електронски преводиоци; 

џепни калкулатори; џубокс за рачунаре; шестар за 

узимање спољашњих и унутрашњих мера; шлемови 

за јахање; шпијунке за врата [увеличавајуће 

стакло]; штампана кола; штампане плоче; 

штампачи за рачунаре; штампачи улазница; 

штитници од азбеста за ватрогасце; штитови за 

лице за раднике; штитници од искри; штитници за 

колена за раднике; штитници за зубе; штитници 

главе за спорт; рачунaри.   

16  адресне матрице за машине за адресирање; 

акварел боје; албуми; алманаси; амбалажа за флаше 

од папира или картона; апарати за вињете; апарати 

за обележавање бројевима; апарати за развијање 

фотографија; апарати за уништавање папира 

[шредери] за канцеларијску употребу; апарати и 

машине за умножавање докумената; архитектонски 

модели; аташе мапе; атласи; бележнице; беџеви са 

именом [канцеларијски прибор]; билтени; 

биолошки узорци за употребу у микроскопији 

[наставни материјал]; блокови за цртање; блокови 

[канцеларијски материјал]; бочице за мастило; 

брисачи за налив пера; брисачи за табле за писање; 

бројеви [штампарски]; бушилице за папир [зумба]; 

ваљци за кућно фарбање: ваљци за писаће машине; 

ваучери; ваши [јапански папир]; вискозни папир за 

умотавање, украсни папир; восак за калупе, који 

није за зубарску употребу; восак за печаћење; 

воштани папир; вреће за убре [од папира или 

пластике]; вреће за микроталасно кување; врећице 

[коверте, кесе] од папира или пластике, за 

паковање; географске мапе; глина од полимера за 

моделирање; глобуси; глутен [лепа к] за папир или 

употребу у домаћинству; гравуре; графитне мине за 

оловке; графичке репродукције; графички отисци; 

грбови [папирни печати]; гумиране траке за 

лепљење папира; гумиране траке [канцеларијски 

материјал]; гумице [еластичне траке] за 

канцеларије; гумице за брисање; дијаграм и; 

дописнице за најаву посебних дога аја; дописнице, 

разгледнице; држачи за креду; држачи за оловке; 

држачи оловака; држачи печата; држачи списа, 

докумената [канцеларијски прибор]; држачи 

страница књига; електрокардиографски папир; 

етикете од папира или картона; жигови [печати]; 

зарезачи за оловке, електронски и не-електронски; 

заставе од папира; игле за копирање за цртачке 

сврхе; игле за урезивање, за линорез и дуборез; 

индексне карте [канцеларијске]; индекс регистри; 

индиго папир за умножаваче; индијско мастило; 

инструменти за гравирање; инструменти за писање; 

инструменти за цртање; испуна од папира или 

картона; јастучићи за мастило; јастучићи за печате; 

јо јо држачи картица са именом [канцеларијски 

прибор]; калеми за траке са мастилом; календари; 

калупи за глину за моделирање [уметнички 

материјал]; канцеларијске машине за затварање 

коверата; канцеларијске машине за печаћење; 

канцеларијски материјал, изузев намештаја; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; карбон папир; карте; картон; 

картонске кутије за шешире; каталози; каширани 

папир; клипсе за оловке; клишеи; клишеи за 

галванопластику; књиге; књиге са песмама или 

нотама; књиговезачка платна; књиговезачке 

корице; књиговезачки апарати и машине 

[канцеларијска опрема]; књиговезачки конопци; 

књиговезачки материјал; књиговодствене књиге; 

књижице; коверте; колекционарске сличице, за 

размену, које нису за играње; комплети за цртање; 

композери за слагање; конусне папирне кесе; копче 

за навлаке за картице са именом [канцеларијски 

прибор]; корективна течност [канцеларијски 

реквизит]; корективно мастило [хелиографско]; 

коректорске траке [канцеларијски прибор]; корице 

за пасоше; креда за писање; креда у спреју; креде за 

маркирање; кројачка креда; кројеви и обрасци за 

копирање; куглице за хемијске оловке; кутије за 

матрице; кутије за оловке; кутије за печате; кутије 

са бојама [школски материјал]; лењири за цртање; 

лепак за канцеларијску или кућну употребу; лепак 

за папир или употребу у домаћинству; лепљиве 

врпце за папир или употребу у домаћинству; 

лепљиве траке за папир или употребу у 

домаћинству; леци, флајери; листови папира 

[канцеларијски]; литографије; литографска креда; 

литографска уметничка дела; литографски камен; 

магазини [периодични]; манжетне за држање 

прибора за писање; марамице од папира; марамице 

од папира за чишћење; маркери [писаћи прибор]; 

мастило; мастиљаве траке; мастиљарнице; 

материјал за обуку [изузев апарата]; материјал за 

паковање направљен од скроба; материјали за 

моделирање; материјали за писање; материјали за 

филтрирање од папира; материјали за цртање; 

материје за печаћење за канцеларијску употребу; 

машине за адресовање; машине за биговање папира 

[канцеларијска опрема]; машине за оштрење 

оловака, електронске или неелектронске; машине 

за франкирање за канцеларијску употребу; метални 

врх за индексне карте; моделарска глина; музичке 

честитке, разгледнице; мустре [шеме за вез]; 

навлаке за картице са именом; надстолњаци од 

папира; налепнице [канцеларијски прибор]; 

наливпера; налив пера и хемијске оловке 

[канцеларијски прибор]; напрсци [канцеларијски 

реквизити]; натписи од папира или картона; 
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неелектронски импринтери за кредитне картице; 

неелектронски показивачи графикона; несесери са 

прибором за писање; новине; новчанице; ногаре за 

сликаре [штафелаји]; ножеви за папир [за отварање 

писама]; ножеви за стругање [брисање] за 

канцеларије; носачи лепљивих трака 

[канцеларијски прибор]; обележивачи за књиге; 

обрасци за прецртавање; овлаживачи врхова 

прстију [канцеларијски прибор]; овлаживачи за 

лепљење коверти [канцеларијски реквизити]; 

огласни панои од папира или картона; ознаке за 

поврат пртљага од папира; олеографи; оловке; 

оловке за цртање; оловке од дрвеног угља; оловке 

са графитном мином [техничке оловке]; омотачи за 

флаше од картона или папира; омоти за папир; 

омоти за чековне књижице; омоти [канцеларијски 

материјал]; палете за сликаре; памфлети; 

пантографи [справе за прецртавање]; папир; папир 

за копирање; папир за лекарске столове за 

прегледе; папир за машине за снимање; папир за 

писање; папир за радиограме; папир за сликање и 

калиграфију; папир за увијање; папирне или 

картонске кутије; папирне кесе за стерилизацију 

медицинских инструмената; папирне копче; 

папирне марамице за уклањање шминке; папирне 

кутије за крем; папирне машне, које нису 

позамантерија и украси за косу; папирне облоге за 

фиоке, ормане, парфимисане или не; папирне траке 

и картице за бележење компјутерских програма; 

папирне траке, које нису позамантерија и украси за 

косу; папирни и картонски материјали за паковање 

[пуњење, облагање]; папирни омоти за саксије; 

папирни подметачи за стоматолошке тацне; 

папирни филтери за кафу; папир од пиринча; папир 

од пулпе, дрвене масе; паста за моделирање; пастел 

не бојице [креде у боји]; паус папир; пелир папир 

за копије [канцеларијски материјал]; пера; пера за 

туш; пера од злата; пергамент; периодичне 

публикације; перфориране картице за разбоје; 

печати; печати са адресом; писаљке за таблице; 

писаће машине [електричне и неелектричне]; 

плакати од папира или картона; планови, пројекти; 

пластика за моделирање; пластификатори 

докумената за канцеларијску употребу; пластична, 

мехураста амбалажа за паковање или умотавање; 

пластична танка растегљива фолија за обавијање 

палета; пластичне кесе за одлагање животињског 

измета; пластичне фолије за омотавање; плоче за 

гравуру; плоче за матрице; плочице за печаћење; 

плочице са хватаљком за листове папира; подлоге 

за писање; подметачи за сто од папира; подметачи 

за пивске чаше; подметачи за чаше од папира; 

подметачи од папира; подупирач за руке за 

сликаре; подупирачи за књиге; портикле од папира; 

портикле са рукавима, папирне; портрети; постери; 

постоља за мастило; постоља за пера и оловке; 

постоља за печате; постоља за фотографије; посуде 

за водене боје за уметнике; посуде за писма; посуде 

за сортирање и бројање новца; посудице за боје; 

поштанске марке; поштански жигови; прекривачи 

столова од папира; прибор за ручно лепљење 

налепница; приручници; притискачи за папир; 

пробадачи [канцеларијски материјал]; производи за 

брисање; проспекти; рачунске таблице; рибље 

туткало за употребу у канцеларијама или 

домаћинству; самолепљиве траке за папир или 

употребу у домаћинству; свеске; светлећи папир; 

секачи папира [канцеларијски прибор]; скробне 

пасте [лепила] за папир или употребу у 

домаћинству; сликарске четкице; сликарско платно; 

слике; слике, урамљене или неурамљене; слова на 

писаћим машинама, на тастатури; спајалице; 

спајалице за новац; спојени рамови [штампарски]; 

сребрни папир; средства за лепљење за папире или 

употребу у домаћинству; сталци за посуде за 

штампарска слова; стеатит [к реда за кројаче]; 

столњаци од папира; стоне полице за 

документацију са фиокама [канцеларијски прибор]; 

стоне салвете од папира; стрипови; табаци од 

рецикловане целулозе за умотавање; табле за 

цртање; табле од дрвене пулпе [канцеларијске]; 

таблице за писање; Т-лењири за цртање; тоалет 

папир; траке за бар кодове; траке за везивање 

[књиговезачке]; траке за писаће машине; траке за 

цигаре, за увијање цигарета; транспаренти [банери] 

од папира; тубе од картона; убруси за лице од 

папира; убруси од папира; угаони лењири за 

цртање; угаоници за цртање; украсне папирне 

заставице; улазнице; уложне мапе са прстеновима; 

улошци са мастилом за машине за репродуковање 

докумената; умноживачи; упијајућа хартија; 

упијајуће фолије од папира или пластике за 

паковање хране; фасцикле за списе [канцеларијски 

прибор]; фасцикле [канцеларијски материјал]; 

фигурине направљене од кашираног папира; 

филтер папир; фолије за прецртавање; фолије од 

папира или пластике за одржавање влаге за 

паковање хране]; фолије, слајдови [канцеларијски 

материјал]; формулари [штампа ни]; фото-гравуре; 

фотографије [штампане]; француски лењири 

кривуљари; хектографи; хефталице [канцеларијски 

реквизит]; хистолошки препарати за наставу; 

хромолитографи; целулоидне фолије за цртане 

филмове; цртежи који се копирају на подлогу; 

цртежи, скице; челична пера; челична слова 

[клишеи]; честитке, разгледнице; четкице за 

писање; четкице за сликаре; чешљеви за урезивање 

код сликаних дела; шаблони за украшавање хране и 

напитака; шаблони, матрице за умножавање; 

шаблони [од папира]; шестари за цртање; школска 

опрема [свеске и прибор за писање]; школске 

табле; шљокице за канцеларијску употребу; 



 

 

 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2020/5 

Intellectual Property Gazette  2020/5 

102 ЗИС / RS / IPO 

 

шнитови за шивење одеће; шпенадле као 

канцеларијски материјал; штамбиљи; штампане 

музичке партитуре; штампане публикације; 

штампане ствари; штампани материјал [висока 

штампа]; штампарска слова; штампарске реглете; 

штампарски бланкети, који нису од текстила; 

штампарски бројеви и слова; штампарски 

комплети, покретни [канцеларијски реквизит]; 

штитници за брисање; штампани роковници.   

29  агар-агар за кување; албумен, беланчевине, за 

кулинарске намене; алгинати за кулинарске 

намене; алое вера за људску исхрану; андулете; 

аранжмани од обрађеног воћа; артичоке, 

конзервиране; бадемово млеко; бадемово млеко за 

кулинарске сврхе; безалкохолни пунч од жуманаца; 

беланце од јаја; беле кобасице; бобичасто воће, 

конзервирано; бодљикави јастог, који није жив; 

бубрежни лој за исхрану; булгоги; виршле; виршле 

у кукурузном тесту на штапићу; воће, 

конзервисано; воће конзервисано у алкохолу; воће, 

кувано; воће, прерађено; воће у конзерви; воћна 

пулпа; воћни желе; воћни чипс; говеђа супа; 

грашак, конзервирани; грицкалице на бази воћа; 

гуакамол; дивљач, која није жива; ђумбир, 

конзервисани; ђумбиров џем; екстра девичанско 

маслиново уље за исхрану; екстракти алги за 

исхрану; желатин; желе за исхрану; желе од меса; 

живина, која није жива; животињска мождина, срж, 

за исхрану; жуманце од јаја; замене за млеко; 

залеђено воће; замрзнуто-сушено месо; замрзнуто-

сушено поврће; зачињено коштуњаво воће; инћуни, 

неживи; јаја; јаја пужева за јело; јаја у праху; 

јакитори [јапански ражњићи од пилетине]; јастози, 

који нису живи; јестива птичја гнезда; јестиве ларве 

мрава, припремљене; јестиве масти; јестиви 

инсекти, неживи; јестиво цвеће, сушено; јетра; 

јетрена паштета; јогурт; кавијар; какво путер за 

исхрану; кандирана патка; кандирани ораси; 

каселет; квари: кефир; кикирики, припремљен; 

кикирики путер; кимчи; кисели ђумбир; кисели 

краставац; кисели купус; кисело млеко; кнедле на 

бази кромпира; кобасице; кобасице крвавице; 

кокосова маст; кокосово млеко; кокосово млеко за 

кулинарску употребу; кокосово уље за исхрану; 

кокосов путер; кокос, осушени; компоти; ком пот 

од бруснице; кондензовано млеко; конзервисана 

гомољика, тартуф; конзервисана паприка; 

конзервисана риба; конзервисана соја, за исхрану; 

конзервисан бели лук; конзервисане печурке; 

конзервисано месо; конзервисано поврће; 

конзервисано сочиво; конзервисан пасуљ; 

концентрати за бујон; концентрати на бази воћа за 

кување; концентрати на бази поврћа за кување; 

кора од воћа; коштано уље за исхрану; 

краставчићи; кристализовани ђумбир; крокети; 

кувано поврће; кукурузно уље за исхрану; кукуруз 

шећерац, прерађен; кумис; лецитин за кулинарске 

намене; лешници, припремљени; лимунов сок за 

употребу у кулинарству; лосос, нежив; лук, 

конзервисан; маргарин; љуска ри, који нису живи; 

маслине, конзервисане; маслиново уље за исхрану; 

масне супстанце за производњу јестиве масти; 

мекушци, неживи; мармелада; месни екстракти; 

месо; месо у конзерви; милк шејк; млевени бадем; 

млеко; млеко од кикирикија за кулинарске сврхе; 

млеко од кикирикија; млеко у праху; млечни 

ферменти за кулинарске намене; морске (нори) 

алге, конзервисане; морски краставац, који није 

жив; морски рачићи, који нису живи; мусеви од 

поврћа; мућена павлака, шлаг; намази на бази 

орашастих плодова; намази на бази поврћа; 

намирнице на бази рибе; напици на бази бадемовог 

млека; напици на бази кокосовог млека; напици на 

бази млека од кикирикија; напици од млека, у 

којима млеко преовлађује; напици са бактеријама 

млечне киселине; нискокалорични чипс од 

кромпира; овсено млеко; омлети; остриге, које нису 

живе; павлака [биљна] на бази поврћа; павлака 

[млечни производ]; палми но уље за исхрану; 

паниране кобасице; парадајз пире; паста од плавог 

патлиџана; паста од поврћа; пахуљице од 

кромпира; пектин за кулинарске намене; пире од 

јабука; пиринчано млеко; пиринчано млеко за 

кулинарску употребу; пљескавице од соје; поврће, 

прерађено; поврће у конзерви; полен припремљен 

као храна; препарати за прављење бујона; 

препарати за супу од поврћа; прерађен орах; 

пресована воћна паста; производи од млека; 

протеинско млеко; прстенови од лука [поховани 

лук]; путер; путер крем; рататули; рак, који није 

жив; рендани пржени кромпир [hash bгоwпs]; 

репино уље за исхрану; риба, која није жива; 

рибани кисели купус; риба у конзерви; рибља икра, 

припремљена; рибље брашно за људску исхрану; 

рибљи желатин за исхрану; рибљи мусеви; рибљи 

филети; ролнице од купуса пуњене месом; салате 

од воћа; салате од поврћа; сардине, неживе; 

састојци за припремање супе; сатај; свеж сир; 

свињетина; свињска маст; семенке, припремљене; 

сир; сириште, сирило; сланина; сметана; смеше које 

садрже маст за кришке хлеба; смрзнуто воће; 

сојино млеко; сојино уље за исхрану; сокови од 

поврћа за кување; сок од парадајза за кување; суво 

грожђе; сунцокретове семенке, припремљене; 

сунцокретово уље за исхрану; супе; сурутка; 

сусамово уље за исхрану; сухомеснати производи; 

сушено поврће; тахини; таџин [готово јело од меса, 

рибе или поврћа]; темпех; тофу; тофу листићи; 

тофу пљескавице; туњевина, нежива; уља за 

исхрану; уље од семена лана за исхрану; уље 

палминих коштица за исхрану; урме; усољена риба; 

усољен и сушени бакалар; усољено месо; уштипци, 
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крофне од кромпира; уштипци од свежег сира; 

фалафел; ферментисано млеко; ферментисано 

печено млеко; харинге, неживе; хумус; црева за 

кобасице, природна или вештачка; чауре свилене 

бубе за људску исхрану; чипс од кромпира; џемови; 

шкампи, рачићи, који нису живи; шкембићи; 

шкољке капице, која нису живе; шкољке, које нису 

живе; шкољке, љускари, који нису живи; шунка.   

30  алва; алге [зачин]; арома ваниле за кулинарске 

намене; ароматични додаци за храну; ароме за 

кафу; ароме за колаче, изузев етарских уља; ароме 

за пића, изузев етарских уља; ароме, које нису 

етарска уља; бадемово тесто; баози; безглутенски 

хлеб; бели лук у праху [зачин]; бибер; бибимбап 

[мешавина пиринча са поврћем и јунетином]; 

бикарбона сода за кување; биљни препарати за 

употребу као замена за кафу; брашно; брашно од 

боба; брашно од кромпира; брашно од слачице; 

брашно од хељде; брашно тапиоке; булгур; 

буритоси; ванилин [замена за ванилу]; вафел 

производи; везивни агенси за сладолед; векна са 

месом; векне хлеба; вермићели; високопротеинске 

плочице од житарица; вода поморанџиног цвета за 

кување; воћне посластице; воћни желе [слаткиши]; 

воћни преливи [сосови]; глазуре за колаче; глазуре 

за шунку; глукоза за кулинарску намену; глутен 

припремљен као храна; глутенски додаци за 

кулинарске намене; готови оброци од резанаца; 

гриз; грицкалице на бази житарица; грицкалице на 

бази пиринча; двопек; десерти у облику муса 

[слаткиши]; додаци за згушњавање хране за 

кување; додаци јелима; енглески крем; есенције за 

исхрану, изузев етарских есенција и етарских уља; 

жвакаћа гума; жвакаће гуме за освежавање даха; 

замене за кафу; замрзнута-сушена јела чији је 

главни састојак пиринач; замрзнута-сушена јела 

чији је главни састојак тестенина; зачини; зачинска 

паприка; зачински додаци; златни сируп [шећерни 

сируп], меласа; инстант пиринач; јестиви папир; 

јестиви папир за колаче; јести ви папир од пиринча; 

јечмено брашно; јиаози; какао; какао напици са 

млеком; капра; капсуле кафе, напуњене; карамеле 

[бомбоне]; каранфилић [зачин]; кари [зачин]; кафа; 

квасац; кекс; кечап [сос]; кимчи палачинке; киноа, 

прерађена; киш; кнедле на бази брашна; кокице; 

колачи; колачи од пиринча; колачићи од ђумбира; 

кондиторски производи за украшавање 

новогодишње јелке; конзервисане баштенске траве 

[зачини]; корнфлекс; коцке леда; коштуњаво воће 

са чоколадним преливом; коштуњаво воће у праху; 

крекери; крем бруле; кристализовани камени 

шећер; кроасани; кроасани са чоколадом; крутони; 

кукурузни гриз; кукурузно брашно; кукуруз, 

пржени; куркума; кус-кус; кухињска со; лакса; 

ланено семе за кулинарску употребу [зачин]; 

ледени чај; лед за освежавање; лед, природни или 

вештачки; мајонез; макарони; макарунси; 

макарунси од кокоса; малтоза; маринаде; 

марципан; материјали за везивање кобасица; 

матични млеч; мед; меласа за исхрану; ментол 

бомбоне за освежавање даха; ментол за посластице; 

мисо; млевени ђумбир; млевени јечам; млевени 

кукуруз; млевени овас; млечни карамел крем; 

морска вода за кување; мусли; намази на бази 

чоколаде; напици на бази камилице; напици од 

чаја; немедицински биљни чајеви; непржена кафа; 

нугат; овсене пахуљице; овсено брашно; ољуштени 

јечам; ољуштени овас; онигири; орашчићи; 

палачинке; палачинке на бази кромпира; палмин 

шећер; паста од ђумбира [зачин]; пастиле 

[бомбоне]; пељмени; песто; пецива; пивско сирће; 

пикалили; пикантне палачинке; пимент; пиринач; 

пиринчана каша за кулинарске намене; пиринчани 

крекери; пите; пите од меса; пића на бази какаоа; 

пића на бази кафе; пића на бази чоколаде; пића од 

кафе са млеком; пића од чоколаде са млеком; пице; 

плочице од житарица; посластице од кикирикија; 

пралине; прашак за колаче; прашак за пециво; 

прашак за прављење сладоледа; прекрупа за 

људску исхрану; преливи за салату; препарати за 

учвршћивање мућене павлаке, шлага; препарати од 

житарица; прерађено семе за употребу као зачин; 

припремљени пиринач умотан у морску траву; 

природни заслађивачи; пролећне ролнице; 

прополис [пчелињи производ]; профитероле; пти-

бер кекс; пудинг; пшеничне клице за људску 

исхрану; пшенично брашно; равиоли; рамен; 

резанци; релиш [додатак јелу]; саго; семе аниса; 

семе звездастог аниса; сендвичи; сендвичи са 

сиром [чизбургери]; сендвич са виршлама; сенф; 

сирће; сируп од агаве [природни заслађивач]; ситни 

колачи; скроб за јело; слад за људску исхрану; 

сладни бисквити; сладни екстракти за храну; 

сладолед; сладоледи; сладолед на штапићу; слатке 

земичке, колачићи; слатки корен [слаткиши]; 

слаткиши; слаткиши од бадема; слаткиши од 

пеперминта; смесе за пикантне палачинке; смесе за 

тесто; смрзнити јогурт [посластичарски]; соба 

резанци; сојино брашно; соли за конзервисање 

намирница; сорбеи [ледени]; сосови [додаци 

храни]; сосови за месо [ума ци]; сос од бруснице 

[зачин]; сосови за тестенине; сос од јабука [зачин]; 

средства за омекшавање меса за употребу у 

домаћинству; средства за подизање теста; стаклене 

глазуре; стругани лед са заслађеним црвеним 

пасуљем; сува зрна кукуруза без љуске; сусамово 

семе [зачин]; сутлијаш; суши; табуле, либанска 

салата; тако; тамарин [зачин]; тапиока; тартар крем 

за кување; тарт [слатка пита без горње коре]; 

тестенина; тесто за колаче; тесто за слатка пецива; 

тесто, полу-прерађен производ; тортиље; удон 

резанци; украсне бомбоне за торте; умак од 
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парадајза; умак, сос од соје; ферменти за тесто; 

фондани [слаткиши]; хариса [зачин]; хељда, 

прерађена; хлеб; хлеб без квасца; хлебне мрвице; 

храна на бази овса; цветови или лишће као замена 

за чај; целе рова со; цикорија [замена за кафу]; 

цимет [зачин]; чај; чај од келп алги; чатни [додатак 

јелима]; чау-чау [зачин]; чипс [производ од 

житарица]; чоколада; чоколадни мусеви; чоколадни 

украси за торте; чоколадни намази који садрже 

орашасте плодове; шафран [зачин]; шећер; 

шпагети; штапови од слатког корења [посластица].   

32  seltzer вода; але пиво од ђумбира; аперитиви, 

безалкохолни; бадемов сируп; безалкохолна пића; 

безалкохолна пића од алое вера; безалкохолна пића 

од сушеног воћа; безалкохолни воћни екстракти; 

безалкохолни воћни напици; безалкохолни 

концентрати за прављење напитака; безалкохолни 

напици на бази меда; безалкохолни напици са 

укусом кафе; безалкохолни напици са укусом чаја; 

безалкохолни приправци за прављење напитака; 

воде [пића]; воћни нектар [безалкохолни]; воћни 

сокови; газирана вода; екстракти хмеља за 

производњу пива; енергетска пића; изотоници; 

јечмено вино [пиво]; квас; коктели, безалкохолни; 

коктел и на бази пива; лимунаде; литијум вода; 

минерална вода [пиће]; напици за спортисте 

обогаћени протеинима; напици на бази пиринча, 

који нису замена за млеко; напици од соје, осим 

замена за млеко; освежавајућа безалкохолна пића; 

пиво; пивски слад; пилуле за газирање пића; пића 

од сурутке; прашкови за газирање пића; препарати 

за прављење газиране воде; радлер; сарсапарила 

[безалкохолни напитак]; сирупи за лимунаде; 

сирупи за пића; сладно пиво; сладовина; смутис 

[кашасти напици од воћа или поврћа]; сода вода; 

сокови од поврћа [пића]; сок од јабуке, 

безалкохолни; сок од парадајза [пиће]; стоне воде; 

шербети [пића]; шира; шира (неферментисана).  

35  административна обрада наруџбеница за 

куповину; административна помоћ при одговарању 

на позиве за подношење понуда; административне 

услуге за пресељење пословања предузећа; 

административне услуге у вези са упућивањем на 

лечење; ажурирање и одржавање информација у 

регистрима; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; ажурирање огласних 

материјала; анализе цена и трошкова; ангажовање 

спољних фирми за административно управљање 

компанијама; дактилографске услуге; дистрибуција 

рекламног материјала; дистрибуција узорака; 

договарање претплате за услуге телекомуникација 

за трећа лица; економске прогнозе; издавање 

машина за Фотокопирање; изнајмљивање аутомата 

за продају; изнајмљивање билборда [паноа за 

рекламирање]; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; 

изнајмљивање канцеларијске опреме у заједничким 

радним просторима; изнајмљивање канцеларијских 

машина и опреме; изнајмљивање огласних 

материјала; изнајмљивање огласног простора; 

изнајмљивање продајних штандова; израда извода 

са рачуна; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; 

индексирање интернет сајтова за комерцијалне 

намене или намене оглашавања; испитивање јавног 

мњења; истраживање тржишта; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица; компјутерско управљање подацима; 

консултације о стратегији комуникације у 

односима са јавношћу; консултације о стратегији 

комуникације у рекламирању; консултације у вези 

са избором особља; консултације у вези са 

пословним организовањем; консултације у 

пословном управљању; манекенске услуге у циљу 

рекламирања или продајних промоција; маркетинг; 

маркетинг у оквиру издавања софтвера; 

маркетиншка истраживања; непосредно 

оглашавање путем поште; обавештења о 

пословима; обезбеђивање онлајн тржишта за купце 

и продавце роба и услуга; објављивање рекламних 

текстова; обрада текста; обрачун пореза; 

оглашавање; оглашавање на отвореном; 

оглашавање плаћањем по клику [рау рег click 

оглашавање]; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; оптимизација претраживача за промоцију 

продаје; оптимизација саобраћаја са Интернет 

странице; организовање изложби за привредне или 

рекламне потребе; организовање модних ревија у 

промотивне сврхе; организовање сајмова; писање 

радних биографија за друге; писање рекламних 

текстова; писање текстова за рекламне намене; 

помоћ у пословном или индустријском управљању; 

помоћ у пословном управљању; пословна 

испитивања; пословна истраживања; пословне 

процене; пословно управљање за независне 

пружаоце услуга; пословно управљање за 

спортисте; пословно управљање за сценске 

уметнике; пословно управљање и организационо 

саветовање; пословно управљање програмима 

рефундирања за друге; пословно управљање 

хотелима; преговарање и закључивање пословних 

трансакција за трећа лица; преговарање о 

пословним уговорима за друге; презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало; презентација робе; преписивање 

кореспонденције [канцеларијске услуге]; 

претраживање података у рачунарским датотекама 

за друге; привремено пословно управљање; 

прикупљање информација у компјутерске базе 

података; прикупљање статистичких података; 

припрема платних листи; продукција програма 

телевизијске продаје; производња рекламних 
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филмова; промоција робе и услуга кроз 

спонзорисање спорских догађаја; промоција 

продаје за друге; проналажење особља; 

професионалне пословне консултације; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима при избору роба и услуга; пружање 

корисничких оцена у комерцијалне или рекламне 

сврхе; пружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе; пружање 

пословних информација; пружање пословних 

информација путем Интернет странице; 

психолошко тестирање за избор запослених; развој 

концепта оглашавања; рачуноводство; ревизија 

пословања; регистровање писане комуникације и 

података; рекламирање на радију; рекламирање 

преко плаката; рекламирање слањем наруџбеница; 

рекламирање преко телевизије; саветодавне услуге 

у пословном управљању; састављање пописа 

информација за комерцијалне и рекламне сврхе; 

секретарске услуге; система ција информација у 

компјутерским базама података; стенографске 

услуге; стручне услуге о пословној ефикасности; 

тражење спонзорства; управљање програмима за 

путнике који често лете авионом; управљање 

програмима лојалности потрошача; уређивање 

излога; услуге агенција за запошљавање; услуге 

агенција за пружање пословних информација; 

услуге агенција за увоз и извоз; услуге велепродаје 

фармацеутских, ветеринарских и хигијенских 

препарата и медицинског материјала; услуге 

графичке обраде материјала за рекламне сврхе; 

услуге заказивања састанака [канцеларијске 

услуге]; услуге комерцијалног лобирања; услуге 

корпоративне комуникације; услуге малопродаје у 

вези са пекарским производима; услуге 

малопродаје уметничких дела од стране 

уметничких галерија; услуге малопродаје 

фармацеутских, ветеринарских и хигијенских 

препарата и медицинског материјала; услуге 

набавке за трећа лица [куповина производа и 

услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа 

са јавношћу; услуге односа са медијима; услуге 

онлајн малопродаје дигиталне музике која се 

преузима са интернета; услуге онлајн малопродаје 

мелодије звона које се преузимају са интернета; 

услуге онлајн малопродаје претходно снимљене 

музике и филмова који се преузимају са интернета; 

услуге подсећања на уговорене састанке 

[канцеларијски послови]; услуге подуговарања, 

аутсорсинг [помоћ у пословању]; услуге 

пописивања поклона; услуге поређења цена; услуге 

пословног посредовања које се односе на 

повезивање потенцијалних приватних улагача са 

предузетницима којима су потребна финансијска 

средства; услуге посредовања у трговини; услуге 

праћења конкуренције; услуге праћења тржишта; 

услуге праћења штампе; услуге претплате на 

новине за друге; услуге пријављивања пореза; 

услуге продаје путем лицитације; услуге рекламних 

агенција; услуге телемаркетинга; услуге 

телефонских централа; услуге телефонског 

одговарања за одсутне претплатнике; услуге 

управљања пословним пројектима за грађевинске 

пројекте; услуге фотокопирања; фактурисање; 

финансијска ревизија; циљни маркетинг.   

37  асфалтирање; асфалтирање путева; балансирање 

гума; бојење и поправка натписа; бродоградња; 

бушење бунара; бушење нафтних или гасних 

бушотина; вађење руде; водоинсталатерске услуге; 

вулканизација гума [поправка]; глачање каменом 

пловућцем; грађевински надзор; дезинфиковање; 

закивање; заштита возила од корозије; заштита 

грађевина од влаге; заштита од корозије; звучно 

усаглашавање, штимовање музичких инструмената; 

зидарске услуге; зидарство; изградња и одржавање 

цевовода; изградња лука, пристаништа; изградња 

пристанишних насипа; изградња сајамских 

штандова и продавница; изградња фабрика; 

изнајмљивање булдожера; изнајмљивање 

грађевинске опреме; изнајмљивање дизалица 

[грађевинске опреме]; изнајмљивање машина за 

ископавање [багера]; изнајмљивање машина за 

прање веша; изнајмљивање машина за прање 

судова; изнајмљивање машина за сушење судова; 

изнајмљивање машина за чишћење; изнајмљивање 

машина за чишћење путева; изнајмљивање 

одводних пумпи; изолација грађевина; инсталација, 

одржавање и поправка рачунарске опреме; 

инсталирање и одржавање пећи; инсталирање и 

поправка телефона; инсталирање и поправљање 

расхладне опреме; инсталирање, одржавање и 

поправка машина; конструисање; конструисање и 

поправљање складишта; конструисање подводних 

објеката; консултације о грађењу; крпљење 

котлова; лакирање; малтерисање; молерске услуге, 

спољне и унутрашње; монтирање скела; обнављање 

машина које су истрошене или делимично 

уништене; обнављање одеће; одржавање базена за 

пливање; одржавање возила; одржавање и поправка 

авиона; одржавање и поправка горионика 

[пламеника]; одржавање и поправка моторних 

возила; одржавање и поправка сефова; одржавање и 

поправка трезора; одржавање намештаја; 

одржавање, чишћење и поправка коже; одржавање, 

чишћење и поправка крзна; оправка сунцобрана; 

отклањање сметњи на електричним апаратима; 

оштрење ножева; пеглање веша; пеглање одеће; 

пескирање [брушење]; подводне поправке; 

подмазивање возила; полагање каблова; полирање 

возила; поновно пуњење кертриџа са мастилом; 

поновно пуњење тонера за штампаче; поправка 
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електричних водова; поправка и одржавање 

филмских пројектора; поправка кишобрана; 

поправка обуће; поправка одеће; поправка пумпи; 

поправка сигуроносних брава; поправка 

тапацирунга; поправка фотографских апарата; 

поправка часовника и сатова; постављање и 

поправка апарата за климатизацију; постављање и 

поправка електричних уређаја; постављање и 

поправка лифтова; постављање и поправка опреме 

за наводњавање; постављање и поправљање опреме 

за грејање; постављање и поправљање опреме за 

заштиту од поплава; постављање комуналних 

објеката на градилиштима; постављање кухињске 

опреме; постављање, одржавање и оправљање 

канцеларијских машина и опреме; постављање 

тапета на зидове; прање; прање веша; прање 

возила; прање прозора; прање рубља; протектирање 

гума; пружање информација у вези са изградњом; 

пружање информација у вези са поправкама; 

пуњење батерија за возила; пуњење електричних 

возила; рестаурација машина, мотора који су 

истрошени или делимично уништени; рестаурација 

намештаја; рестаурација [поправка] музичких 

инструмената; рестаурација уметничких дела; 

рушење грађевина; стерилизација медицинских 

инструмената; столарске услуге; тапацирање; 

уградња и поправка противпожарних аларма; 

уградња и поправка противпровалних аларма; 

уградња прозора и врата; уништавање 

[истребљење] штеточина, осим у пољопривреди, 

аквакултури, хортикултури и шумарству; услуге 

вађења камена, каменолома; услуге електричара; 

услуге одржавања домаћинства [услуге чишћења]; 

услуге поправке возила у квару; услуге поправки 

кровова; услуге прављења вештачког снега; услуге 

пуњења батерија мобилних телефона; услуге 

сервисних станица за возила [бензинских пумпи]; 

услуге сузбијања штеточина, осим у 

пољопривреди, аквакултури, хортикултури и 

шумарству; услуге хидрауличког фрактурисања; 

хемијско чишћење; чишћење возила; чишћење 

димњака; чишћење зграда [спољних површина]; 

чишћење и поправка котлова; чишћење одеће; 

чишћење пелена; чишћење снега; чишћење улица; 

чишћење унутрашњости зграда.   

43  декорисање колача; декорисање хране; 

изнајмљивање апарата за кување; изнајмљивање 

апарата за осветљење; изнајмљивање аутомата за 

воду за пиће; изнајмљивање покретних 

грађевинских објеката; изнајмљивање привременог 

смештаја; изнајмљивање просторија за састанке; 

изнајмљивање столова, столица, столњака и 

стакленог посуђа; изнајмљивање шатора; 

информације и савети у вези са припремањем 

оброка; кетеринг хране и пића; обезбеђење услова 

за камповање; пансион за животиње; пансионске 

услуге; прављење скулптура од хране; резервисање 

пансиона; резервисање привременог смештаја; 

услуге агенција за смештај [хотелски, пансионски]; 

услуге барова; услуге вашоку ресторана; услуге 

дечијих јаслица; услуге домова за стара лица; 

услуге изнајмљивања кућа за одмор; услуге 

кампова за одмор [смештај]; услуге кантина; услуге 

кафеа; услуге кафетерија; услуге личног шефа 

кухиње; услуге мотела; услуге наргила барова; 

услуге пријема за привремени смештај 

[организовање долазака и одлазака]; услуге 

резервисања хотела; услуге ресторана; услуге 

ресторана за самопослуживање; услуге снек барова; 

услуге удон и соба ресторана; услуге хотела.   
 

(210) Ж- 2020-156 (220) 06.02.2020. 

(731) MONESADA DOO SUBOTICA, Сомборски 

пут 60, 24000, Суботица, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.09; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) црвена, црна и бела боја.   

(511) 12  бицикли; бицикли за децу; бицикли за 

доставу; бицикли за путовање; бицикли са 

мотором; бицикли-таксији; возила на два точка; 

возила на електрични погон; електрична возила; 

електрични бицикли; електрични моноцикли; 

електрични мотори за возила на два точка; 

електрични скутери [возила]; електрични трицикли.   
 

(210) Ж- 2020-157 (220) 05.02.2020. 

(731) Милан Пуђа, Војнички трг 24/26, 26300, 

Вршац, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 27.05.01; 27.05.22  

(511) 30  мед.  
 

(210) Ж- 2020-158 (220) 07.02.2020. 

(731) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola 

Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US 
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(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.16; 05.07.12; 05.07.22; 26.04.15; 

26.04.22; 26.04.24; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 

29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08  

(591) жута, бела, црна, тамно зелена, светло зелена, 

наранџаста.  

(511) 32  пиво; минералне и содне воде и друга 

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за производњу пића.  
 

(210) Ж- 2020-159 (220) 07.02.2020. 

(731) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola 

Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.14; 05.07.12; 26.04.15; 26.04.22; 

26.04.24; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 

29.01.02; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08  

(591) жута, бела, црна, зелена, наранџаста.  

(511) 32  пиво; минералне и содне воде и друга 

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за производњу пића.  
 

(210) Ж- 2020-160 (220) 07.02.2020. 

(300) 078827  03.10.2019.  JM. 

(731) Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 

Konan, Minato-ku, Tokyo , JP 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 

 87 , 11040, Београд 

(540) 

PS5 

(511) 9  интерактивни рачунарски софтвер; софтвер за 

интерактивну забаву; интерактивни мултимедијални 

софтвер за играње игара; интерактивни рачунарски 

софтвер који омогућава размену информација; 

интерактивни софтвер за услуге забаве, који се може 

преузимати, за играње видео игара; софтвер за 

компјутерске игре; софтвер за развој игара; софтвер за 

игрице у виртуелној стварност; софтвер за игрице у 

измењеној стварности; софтверске апликације, које се 

могу преузимати, повезане са играма; софтверски 

програми за видео игре; компјутерски софтвер, наиме 

софтвер за покретање игара за развој и рад видео игара; 

софтвер за компјутерске игре за употребу на бежичним 

и мобилним телефонима; софтвер за електронске игре 

за мобилне телефоне; софтверске апликације за 

мобилне телефоне које се могу преузимати; оптички 

дискови; магнетни дискови; уређаји за стриминг видеа; 

хардвер за комуникацију података; уређаји за стриминг 

медијског садржаја преко локалних бежичних мрежа; 

интерактивни уређаји за пренос података; бежичне 

рачунарске периферне јединице; уређаји и медији за 

складиштење података; дискови за рачунарске игре; 

носачи података за рачунаре који имају снимљен 

софтвер; меморијски уређаји за складиштење података; 

апарати за репродукцију података; апарати за 

репродукцију слика; апарати за дигиталну обраду 

сигнала; мултимедијални апарати и инструменти; 

апарати за снимање; медији који се могу преузимати; 

електронске публикације, које се могу преузимати; 

компјутерски периферни уређаји; рачунарска 

периферна опрема.  

28  апарати за компјутерске игре; ручне конзоле за 

играње видео игара; интерактивне играчке столице 

за видео игре.  

41  интерактивна забава; услуге разоноде; услуге 

интерактивне забаве; онлајн услуге забаве; онлајн 

интерактивна забава; услуге разоноде у вези са 

видео играма; услуге забаве, наиме, пружање 

услуга мрежних видео игара  
 

(210) Ж- 2020-161 (220) 07.02.2020. 

(731) Xella Srbija d.o.o., Дише Ђурђевића б.б., 

11560 Вреоци, RS 

(740) Адвокат Марко Јовковић, Влајковићева 12, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 07.01.25; 07.03.11; 07.03.12; 26.04.22; 

27.05.17; 29.01.02; 29.01.08  

(591) црна, жута.  

 



 

 

 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2020/5 

Intellectual Property Gazette  2020/5 

108 ЗИС / RS / IPO 

 

(511) 37  грађевинске услуге, нарочито изградња 

кућа по наруџбини.  

42  грађевинско планирање; грађевинско 

пројектовање; услуге израде грађевинских нацрта; 

инжењерске услуге у области грађевинске 

технологије; консултантске услуге у области 

архитектуре и грађевинских нацрта; архитектонски 

дизајн породичних кућа; архитектонске услуге.   
 

(210) Ж- 2020-163 (220) 07.02.2020. 

(731) T.R. M.T. KUKI Milovan Kukalj PR, 

Јастребачка бр. 2, Крушевац, RS 

(740) Адвокат Владан Стојиљковић, Македонска 

бр. 19/7, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.11; 05.07.01; 11.01.19; 19.01.11; 

24.17.09; 25.01.01; 25.01.05; 26.01.02; 27.05.01; 

27.05.24; 27.07.01; 29.01.15  

(591) црна, црвена, жута, браон, зелена, драп, сива. 

(511) 30  кафа.  

35  малопродаја и велепродаја робе са списка 

наведених у класи 30.  
 

(210) Ж- 2020-164 (220) 07.02.2020. 

(731) Brobet Limited, 16 Villa Ichang, triq. Mons. 

Alfredo Mifsud, XBX 1063, Ta'Xbiex, MT 

(740) Адвокат Урош Плавша, Струмичка 51,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.04; 27.05.01; 27.05.17  

(511) 9  снимљени компјутерски софтвер, који се 

може преузети; компјутерски програми и програми 

за видео игрице (софтвер); електронске 

публикације; кодиране магнетне картице; 

електронске, компјутерске и мрежне публикације; 

роковници и именици, који се могу преузети; 

компјутерски софтвери (снимљени);  софтвер за 

компјутерске игре (снимљени); софтвери за 

рачунарске игре, који се може преузети са 

интернета; централне процесне јединице 

(процесори); уређаји за снимање резултата 

(електронски) клађења; софтвери за клађење; 

софтверске апликације за клађење у спорту; 

софтвери за рачунарске игре; компјутерски хардвер 

за играње и клађење; рачунарски апликативни 

хардвер за игре и клађење; софтвер за игре који 

генерише или приказује резултате клађења; 

рачунарски софтвер за управљање он-лине играма 

и клађења; апликације за спортско клађење; 

софтвер за уградњу онлине оглашавања на wеб 

страницама.  

16  папири, картон; штампани материјал; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; књиге; публикације, периодичне и 

непериодичне; новине; магазини (периодични); 

именици (штампани материјал); приручници и 

каталози; штампани роковници; брошуре; летци; 

проспекти; алманаси; информативни папири; 

албуми; уложне мапе са прстеновима 

(канцеларијски); туристички водичи (књижице); 

приручници; планери (штампане ствари); 

разгледнице, честитке и визит карте; налепнице од 

папира или картона; формулари, штампани; 

индексне карте (штампане ствари); купони 

(штампане ствари); улазнице; листови за писање 

писама; календари; плакати, постери, табле за 

оглашавање од папира и картона; прошириве 

коверте; графичке репродукције; водичи (штампане 

ствари); уметничка дела, фигурице и модели од 

папира или картона; уџбеници, документа, 

фасцикле, формулари, дијаграми, столњаци од 

папира; материјал за паковање направљен од 

папира и картона; заставе од папира; слике; печати; 

лепљиве траке за канцеларијску и кућну употребу; 

обележивачи за књиге.  

28  рулети за клађење и опрема и прибор за њих; 

карте за играње; картице за гребање за играње 

игара на срећу; апарати за игре на срећу; стоне игре 

и аутомати за игре на срећу.  

35  оглашавање и рекламне агенције; припрема и 

публикација штампаног рекламног материјала; 

припрема рекламних аудио; видео, радио и 

телевизијскиј материјала; онлајн рекламирање на 

компјутерској мрежи; дистрибуција рекламног 

материјала, узорака, рекламирање периодичних, 

електронских, компјутерских и мрежних писаћих 

блокова, роковника и приручника, књига, именика 

и каталога; објављивање рекламних текстова; 

издавање простора за рекламирање; изнајмљивање 

рекламног материјала; промоција продаје за друге; 
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пословно управљање; пословно управљање и 

организационо саветовање; услуге агенције за увоз 

извоз робе; маркетиншка истраживања; пословна 

испитивања; јавно мњење и испитивање јавног 

мњења; пословно управљање; консултације у вези 

са избором особља; услуге агенције за пружање 

пословних информација; обавештење о пословима; 

репродукција докумената; презентација робе; 

прикупљање и системизација информација у бази 

података у рачунару; прикупљање статистичких 

података; услуге односа са јавношћу; организовање 

изложби, трговачких сајмова и презентацијеа за 

рекламне и пословне потребе; услуге продаје путем 

лицитације.  

38  телекомуникације; изнајмљивање 

телекомуникационе опреме и опреме за слање порука; 

новинске или информационе агенције; пружање 

информација у области телекомуникација; пренос 

факсимилом; емитовање радијских и телевизијских 

програма; радио и телевизијски пренос; посредовање 

електронским  информацијама користећи локалну и 

глобалну информациону мрежу; комуникација путем 

компјутерских терминала; пренос порука и слика 

посредством рачунара; обезбеђивање 

телекомуникационих веза са глобалном 

компјутерском мрежом; пренос електронске поште; 

обезбеђење корисничког приступа глобалној 

рачунарској мрежи; саопштавање информација путем 

мобилних телефона; емитовање кабловске телевизије.  

41  настава; припремање обуке; услуге разоноде; 

спортске и културне активности; издавачке услуге; 

издавање књига; издавање текстова, осим 

рекламних текстова; публикација образовних и 

промоцијских инфомација и информација за сврхе 

релаксације и одмора, периодичних публикација и 

папирне галантерије; организовање курсева, обука, 

школовања, семинара, конференција, конгреса, 

колоквијума и симпозијума; услуге клубова  у 

спортске, образовне и забавне сврхе; организовање 

аудиција (образовне услуге и забава) и такмичења; 

изнајмљивање простора и опреме за одржавање 

образовних, рекреацијских, спортских и културних 

активности; организовање изложби у културне и 

образовне сврхе; покретне библиотеке; 

изнајмљивање видео, радио и телевизијског 

материјала; услуге омогућавања коришћења 

електронских публикација, које се не могу 

преузети; вођење лутрије; организовање лутрије на 

телевизији; организовање он-лине клађења; услуге 

репортерског извештавања; пружање услуга у 

области забаве и коцкања; обезбеђивање 

телевизијских игара и он-лине игара на глобалној 

рачунарској мрежи; осигуравање опреме за 

клађење у казину; пружање услуга аутомата за 

аркадне игрице; услуге забавних паркова; коцкање; 

забавни програми; услуге клађења.  

(210) Ж- 2020-165 (220) 07.02.2020. 

(731) MINT PHARM DOO, Новосадски пут 15/2, 

21400, Бачка Паланка, RS 

(540) 

UNFLU 

(511) 5: фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу, храна за бебе; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње 
 

(210) Ж- 2020-166 (220) 07.02.2020. 

(731) MINT PHARM DOO, Новосадски пут 15/2, 

21400, Бачка Паланка, RS 

(540) 

MINTMEDIC 

(511) 3  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; парфимеријски производи, етарска уља.  
 

(210) Ж- 2020-193 (220) 12.02.2020. 

(731) Књаз Милош ад Аранђеловац, Јужна 

индустријска зона бб, Аранђеловац, RS 

(540) 

 

(531) 19.07.01; 19.07.10; 19.07.12; 25.01.01; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.03; 

29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црвена, тамноплава, светлоплава, зелена, 

бела, црна.  

(511) 32  селтзер вода; ароматизована вода; 

ароматизована минерална вода; безалкохолна пића; 

вода за пиће; воде (пића); воћни коктели, 

безалкохолни; воћни концентрати и пиреи који се 

користе за припрему напитака; воћни напици; 

воћни напици и воћни сокови; воћни нектар 

(безалкохолни); воћни пунч, безалкохолни; воћни 

сокови; газирана безалкохолна пића; газирана вода; 

газирана минерална вода; газирани воћни сокови; 

гуарана напици; енергетска пића; изворска вода; 

изотоници; кокосова вода (напитак); коктели, 
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безалкохолни; коле (безалкохолна пића); 

концентровани воћни сокови; лимунаде; литијум 

вода; минерална вода (пиће); минералне и газиране 

воде и остали безалкохолни напици; минералне и 

содне воде; напици за спортисте обогаћени 

протеинима; напици са укусом воћа; негазирана 

безалкохолна пића; освежавајућа безалкохолна пића; 

сода вода; стоне воде; тоник; флаширана вода за пиће.  
 

(210) Ж- 2020-194 (220) 12.02.2020. 

(731) Књаз Милош ад, Јужна индустријска зона 

б.б., Аранђеловац, RS 

(540) 

 

(531) 19.07.01; 19.07.10; 19.07.12; 25.01.01; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 

29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

(591) жута, бела, црвена, зелена, светлоплава, црна, 

тамноплава.  

(511) 5  медицински и фармацеутски препарати, 

витамински препарати, витамини; витамински 

додаци у таблетама за справљање газираних 

напитака када се помешају са водом; витамински 

препарати; витамински препарати и супстанце; 

витаминско минерални дијететски додаци исхрани; 

витаминско минерални додаци исхрани.  

32  селтзер вода; ароматизована вода; 

ароматизована минерална вода; безалкохолна пића; 

вода за пиће; воде (пића); воћни коктели, 

безалкохолни; воћни концентрати и пиреи који се 

користе за припрему напитака; воћни напици; 

воћни напици и воћни сокови; воћни нектар 

(безалкохолни); воћни пунч, безалкохолни; воћни 

сокови; газирана безалкохолна пића; газирана вода; 

газирана минерална вода; газирани воћни сокови; 

гуарана напици; енергетска пића; изворска вода; 

изотоници; кокосова вода (напитак); коктели, 

безалкохолни; коле (безалкохолна пића); 

концентровани воћни сокови; лимунаде; литијум 

вода; минерална вода (пиће); минералне и газиране 

воде и остали безалкохолни напици; минералне и 

содне воде; напици за спортисте обогаћени 

протеинима; напици са укусом воћа; негазирана 

безалкохолна пића; освежавајућа безалкохолна 

пића; сода вода; стоне воде; тоник; флаширана вода 

за пиће.  
 

(210) Ж- 2020-195 (220) 12.02.2020. 

(731) Књаз Милош ад Аранђеловац, Јужна 

индустријска зона бб, Аранђеловац, RS 

(540) 

 

(531) 19.07.01; 19.07.10; 19.07.12; 25.01.01; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.03; 

29.01.04; 29.01.05; 29.01.06; 29.01.08  

(591) бела, црна, љубичаста, тамноплава, 

светлоплава, црвена, зелена.  

(511) 5  медицински и фармацеутски препарати, 

витамински препарати, витамини; витамински 

додаци у таблетама за справљање газираних 

напитака када се помешају са водом; витамински 

препарати; витамински препарати и супстанце; 

витаминско минерални дијететски додаци исхрани; 

витаминско минерални додаци исхрани.   

32  селтзер вода; ароматизована вода; 

ароматизована минерална вода; безалкохолна пића; 

вода за пиће; воде (пића); воћни коктели, 

безалкохолни; воћни концентрати и пиреи који се 

користе за припрему напитака; воћни напици; 

воћни напици и воћни сокови; воћни нектар 

(безалкохолни); воћни пунч, безалкохолни; воћни 

сокови; газирана безалкохолна пића; газирана вода; 

газирана минерална вода; газирани воћни сокови; 

гуарана напици; енергетска пића; изворска вода; 

изотоници; кокосова вода (напитак); коктели, 

безалкохолни; коле (безалкохолна пића); 

концентровани воћни сокови; лимунаде; литијум 

вода; минерална вода (пиће); минералне и газиране 

воде и остали безалкохолни напици; минералне и 

содне воде; напици за спортисте обогаћени 

протеинима; напици са укусом воћа; негазирана 

безалкохолна пића; освежавајућа безалкохолна 

пића; сода вода; стоне воде; тоник; флаширана вода 

за пиће.  
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(210) Ж- 2020-196 (220) 12.02.2020. 

(731) Књаз Милош ад Аранђеловац, Јужна 

индустријска зона бб, Аранђеловац, RS 

(540) 

 

(531) 19.07.01; 19.07.10; 19.07.12; 25.01.01; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.03; 

29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

(591) бела, црна, наранџаста, зелена, тамноплава, 

светлоплава, црвена.  

(511) 5  медицински и фармацеутски препарати, 

витамински препарати, витамини; витамински 

додаци у таблетама за справљање газираних 

напитака када се помешају са водом; витамински 

препарати; витамински препарати и супстанце; 

витаминско минерални дијететски додаци исхрани; 

витаминско минерални додаци исхрани.   

32  селтзер вода; ароматизована вода; 

ароматизована минерална вода; безалкохолна пића; 

вода за пиће; воде (пића); воћни коктели, 

безалкохолни; воћни концентрати и пиреи који се 

користе за припрему напитака; воћни напици; 

воћни напици и воћни сокови; воћни нектар 

(безалкохолни); воћни пунч, безалкохолни; воћни 

сокови; газирана безалкохолна пића; газирана вода; 

газирана минерална вода; газирани воћни сокови; 

гуарана напици; енергетска пића; изворска вода; 

изотоници; кокосова вода (напитак); коктели, 

безалкохолни; коле (безалкохолна пића); 

концентровани воћни сокови; лимунаде; литијум 

вода; минерална вода (пиће); минералне и газиране 

воде и остали безалкохолни напици; минералне и 

содне воде; напици за спортисте обогаћени 

протеинима; напици са укусом воћа; негазирана 

безалкохолна пића; освежавајућа безалкохолна 

пића; сода вода; стоне воде; тоник; флаширана вода 

за пиће.   
 

(210) Ж- 2020-200 (220) 13.02.2020. 

(731) W.Kordes' Söhne Rosenschulen GmbH & CO 

KG, Rosenstr. 54, 25365, Klein Offenseth-

Sparrieshoop, DE 

(740) Адвокат Душан Алексић, Проте Матеје 24, 

11000, Београд 

(540) 

Kordes 

(511) 31  цвеће, природно; биљке; жбунови ружа.  
 

(210) Ж- 2020-479 (220) 30.03.2020. 

(731) ADAMA AGAN Ltd., P.O. Box 262, Northern 

Industrial Zone , 7710201, Ashdod, IL 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

MODOWN 

(511) 5  пестициди, инсектициди, хербициди и 

фунгициди.  
 

(210) Ж- 2020-596 (220) 30.04.2020. 

(731)   Galenika a.d., Батајнички друм б.б., 11080, 

Београд, RS 

(540) 

EURIPIDA    ЕУРИПИДА 

(511) 5  фармацеутски препарати  
 

(210) Ж- 2020-598 (220) 30.04.2020. 

(731)   Galenika a.d., Батајнички друм б.б., 11080, 

Београд, RS 

(540) 

LACOMDA      ЛАКОМДА 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
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РЕГИСТРОВАНИ ЖИГОВИ/ Registrated Trademarks 
 

 

(111) 78699 (181) 29.05.2027. 

(210) Ж- 2017-762 (220) 29.05.2017. 

 (151) 16.04.2020. 

(732) GRAFIČKO, USLUŽNO I TRGOVINSKO 

PREDUZEĆE KOLOR-PRES DOО, Његошева 2, 

Лапово, RS 

(740) Адвокат Мирко Б. Стефановић, Војводе Степе 

249, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.02; 27.05.17  

(511) Кл. 16:  хартија, картон и производи од њих 

наиме: папирне марамице; омотачи за књиге; 

календари; обележивачи за књиге; картонске кутије; 

штампане ствари; фотографије; канцеларијски 

материјал; пластични материјали за паковање који 

није укључен у друге класе; пластичне фолије торбе 

вреће за увијање паковање.   

Кл. 30:  производи од житарица; дијететски 

производи од житарица; мусли на бази житарица; 

житарице припремљене за људску прехрану са 

додацима; производи од житарица са чоколадом.  

Кл. 35:  оглашавање; услуге рекламирања; услуге 

рекламирања на интернету; услуге маркетинга.   
 

(111) 78700 (181) 18.07.2029. 

(210) Ж- 2019-1123 (220) 18.07.2019. 

 (151) 16.04.2020. 

(732) Benlian foods d.o.o. Ниш, Булевар Светог Цара 

Константина 82-84, 18000 Ниш, RS 

(740) Адвокат Милена Братић Јанковић, Вожда 

Карађорђа 100/Л, 18000 Ниш 

(540) 

 

(531) 25.07.25; 27.05.01; 27.05.10  

(511) Кл. 5:  беланчевине као дијететски додаци; 

бомбоне, медицинске; дигиталин; дијететски додаци 

за животиње; додаци за минералну храну; додаци 

исхрани; жвакаћа гума за употребу у медицини; 

медицинска храна за животиње; медицински препарати 

за мршављење; протеински додаци исхрани за 

животиње; протеини као додатак исхрани; прополис као 

додатак исхрани; таблете за мршављење; таблете за 

смањење апетита; храна за бебе.  

Кл. 29:  воћни чипс; бобичасто воће, конзервирано; 

воће, конзервисано; воће конзервисано у алкохолу; 

воће, кувано; воће у конзерви; желе за исхрану; 

залеђено воће; зачињено коштуњаво воће; 

грицкалице на бази воћа; кора од воћа; кувано 

поврће; лешници, припремљени; маслине, 

конзервисане; маслиново уље за исхрану; парадајз 

пире; паста од поврћа; пахуљице од кромпира; 

поврће у конзерви; салате од воћа; салате од поврћа; 

сардине, неживе; сарделе; смрзнуто воће; сокови од 

поврћа за кување; сушено поврће; туњевина, нежива; 

усољена риба; уштипци, крофне од кромпира; 

харинге, неживе; хумус (намаз од леблебија); 

џемови; шкампи, рачићи, који нису живи; шкољке 

капице, које нису живе; шкољке, које нису живе; 

шкољке, ускари, који нису живи; воћна пулпа.  

Кл. 30:  алва; бомбоне; вафел производи; 

високопротеинске плочице од житарица; готови оброци 

од резанаца; грицкалице на бази житарица; грицкалице 

на бази пиринча; двопек; додаци јелима; енглески крем; 

жвакаћа гума; кекс; колачи; корнфлекс; коштуњаво воће 

са чоколадним преливом; коштуњаво воће у праху; 

крекери; кукуруз, пржени; марципан; овсене пахуљице; 

пецива; пиринач; пиринчана каша за кулинарске намене; 

плочице од житарица; пти-бер кекс; пролећне ролнице; 

сендвичи; слатке земичке, колачићи; украсне бомбоне за 

торте; колачи од иринча; ситни колачи.   
 

(111) 78701 (181) 30.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2087 (220) 30.12.2019. 

 (151) 16.04.2020. 

(732) Khayrat Al-Manafa for General Trade and 

Public Transport Limited Liability company, 27, 

Saborni str., Varna, BG 

(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат, Андре Николића 3, 

11040 Београд 

(540) 

BON INTERNATIONAL 

(511) Кл. 34:  дуван; дуван за замотавање; замена за 

дуван; производи од дувана; ароматизовани дуван; 

филтер и за дуван; луле за дуван; сирови дуван; 

дуван за жвакање; шибице; сигурносне шибице; 

цигаре; цигарете; производи за пушаче; прибор за 

пушење; упаљачи за пушаче; пепељаре за пушаче.  
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(111) 78702 (181) 18.11.2029. 

(210) Ж- 2019-1805 (220) 18.11.2019. 

 (151) 16.04.2020. 

(300) UK00003405233  07.06.2019.  UK. 

(732) British American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe House,  4 Temple Place  , London,  WC2R 2PG , UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд, 

Студентски трг 4, 11000, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.21; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.24; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) светло сива, тамно сива, бела, светло 

наранџаста, тамно наранџаста.  

(511) Кл. 34:  цигарете; дуван, сиров или прерађен; 

производи од дувана; замене за дуван (које нису за 

употребу у медицини); цигаре, цигарилоси; упаљачи; 

шибице; производи за пушаче; папир за цигарете; 

тубе за цигарете; филтери за цигарете; џепне 

машинице за мотање цигарета; ручне машинице за 

пуњење папирних туба дуваном; електронске 

цигарете; патрони (кертриџи) за електронске 

цигарете; течност за електронске цигарете; 

производи од дувана који се загревају; уређаји и 

њихови делови који служе за загревање дувана; 

замене дувана које се удишу; цигарете које садрже 

замене дувана; табакере; кутије за цигарете; снус са 

дуваном; бурмут са дуваном; снус без дувана; 

бурмут без дувана; врећице никотина без дувана за 

оралну употребу (које нису за употребу у медицини).  
 

(111) 78703 (181) 18.11.2029. 

(210) Ж- 2019-1804 (220) 18.11.2019. 

 (151) 16.04.2020. 

(300) UK00003402845   29.05.2019.  UK. 

(732) British American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe House,  4 Temple Place  , London,  WC2R 2PG , UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд, 

Студентски трг 4, 11000, 11000 Београд 

(540) 

GLO NANO 

(511) Кл. 34:  цигарете; дуван, сиров или прерађен; 

производи од дувана; замене за дуван (које нису за 

употребу у медицини); цигаре, цигарилоси; упаљачи; 

шибице; производи за пушаче; папир за цигарете; 

тубе за цигарете; филтери за цигарете; џепне 

машинице за мотање цигарета; ручне машинице за 

пуњење папирних туба дуваном; електронске 

цигарете; патрони (кертриџи) за електронске 

цигарете; течност за електронске цигарете; 

производи од дувана који се загревају; уређаји и 

њихови делови који служе за загревање дувана; 

замене дувана које се удишу; цигарете које садрже 

замене дувана; табакере; кутије за цигарете; снус са 

дуваном; бурмут са дуваном; снус без дувана; 

бурмут без дувана; врећице никотина без дувана за 

оралну употребу (које нису за употребу у медицини).  
 

(111) 78704 (181) 02.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2030 (220) 02.12.2019. 

 (151) 16.04.2020. 

(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU, 

TRGOVINU I USLUGE TRGOMEN-

NEKRETNINE DOO, Ратина 326 г, 36212 Краљево, 

Ратина, RS 

(540) 

 

(531) 04.03.05; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.02  

(591) златно жута  

(511) Кл. 16:  челична слова; носачи лепљивих трака 

(канцеларијски прибор); печати са адресом; папир; 

постери; огласни панои од папира и картона; албуми; 

бележнице, нотеси; слике; штампани материјал 

(висока штампа), фасцикле за списе (канцеларијски 

прибор), слике, урамљене или неурамљене слике; 

оловке, периодичне публикације, подметачи за 

пивске флаше; блокови (канцеларијски материјал); 

памфлети; жигови(печати); штамбиљи; свеске; 

бележнице; листови папира (канцеларијски);картон; 

каталози; омоти за папир; кошуљице за списе; 

фасцикле (канцеларијски материјал) ; конусне 

папирне кесе; омоти (канцеларијски материјал); 

корице (канцеларијски материјал); држачи оловака; 

пловке са графитном мином (техничке оловке); 

графички отисци; цртежи који се копирају на 

подлогу; коверте; папир за увијање; папир за 

паковање; пера; кутије за оловке; материјали за 

писање; фотографије (штампане); печати; 

књиговезачка платна; фигурине (статуете) 

направљене од смесе са папиром; 

формулари(штампани), канцеларијски материјал; 

шаблони (од папира); штампани роковници; 

дописнице, разгледнице; штампане ствари; 
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штампарски бланкети, који нису од текстила; 

штампарски комплети, покретни (канцеларијски 

реквизит); штампане публикације; папир за писање; 

књижице; канцеларијски материјал и канцеларијски 

прибор; наливпера; проспекти; налив пера и хемијске 

оловке (канцеларијски прибор); врећице(коверте, 

кесе) од папира или пластике, за паковање; честитке, 

разгледнице; календари; табле од дрвене пулпе( 

канцеларијске); папир од пулпе, дрвене масе; 

папирне или картонске кутије; амбалажа за флаше од 

папира или картона; подметачи за чаше од папира; 

дописница за најаву посебних догађаја; пластична, 

мехураста амбалажа за паковање или умотавање; 

заставе од папира;ножеви за папир (за отварање 

писама); стоне салвете од папира;подметачи од 

папира; држачи за оловке;несесери са прибором за 

писање; омотачи за флаше од картона или папира; 

плакати од папира или картона; убруси од папира; 

етикете од папира или картона; вискозни папир за 

умотавање, украсни папир; натписи од папира или 

картона; налепнице (канцеларијски прибор); 

материјал за паковање направљен од скроба; 

воштани папир; пластификатори докумената за 

канцеларијску употребу; папирне машне, које нису 

позамантерија и украси за косу; летци, флајери; 

држачи списа, докумената (канцеларијски прибор); 

држачи страница књига; папирни и картонски 

материјали за паковање(пуњење,облагање); 

надстолњаци од папира; транспаренти (банери) од 

папира; украсне папирне заставице.  

Кл. 41:  услуге забављача; извођење циркуских 

представа; организовање такмичења; снабдевање 

робе за рекреацију; образовне услуге; услуге 

пружања обуке; настава, обука; обука гимнастике; 

оркестарске услуге; позоришна продукција; 

продукција представа; услуге спортских објеката; 

пружање услуга казина; клупске услуге (забавне или 

образовне); организовање и вођење колоквијума; 

организовање и вођење конференција; организовање 

и вођење конгреса; услуге дискотека; информације 

из области забаве и разоноде; организовање изложби 

за културне или образовне потребе; услуге игара на 

срећу; услуге клубова здравља (здравствено и фитнес 

вежбање); услуге забаве које пружају кампови за 

одмор; услуге обдан ишта; организовање спортских 

такмичења;планирање забава (забава); практична 

настава (обука путем демонстрације); информације о 

рекреацији; припрема и вођење семинара; припрема 

и вођење симпозијума; организовање и вођење 

радионица (обука); организовање такмичења у 

лепоти; организовање представа и свечаности 

(услуге импресарија); услуге караока; услуге ноћних 

клубова (забава); услуге агенција за продају карата 

(разонода); организовање и спровођење концерата; 

организовање модних ревија за забавне сврхе; обука 

(тренирање); услуге личног тренера (фитнес 

тренинг); вођење часова фитнеса; услуге 

професионалне преквалификације; изнајмљивање 

опреме за играње; организовање и вођење 

образовних форума уживо; организовање разгледања 

у пратњи водича; организовања туре пењања са 

водичем; организовање костимираних забавних 

догађаја; културне, образовне или забавне услугекоје 

пружају уметничке галерије; пренос знања и 

искуства (обучавање).   

Кл. 43:  услуге агенција за смештај (хотелски, 

пансионски); кетеринг хране и пића; услуге кафеа; 

услуге кафетерија; услуге кантина; изнајмљивање 

привременог смештаја; пансионске услуге; услуге 

изнајмљивање кућа за одмор; услуге хотела; услуге 

дечијих јаслица; услуге ресторана; резервисање 

пансиона; услуге резервисање хотела; услуге ресторана 

за самопослуживање; услуге снек-барова; услуге 

барова; услуге услуге кампова за одмор (смештај); 

резервисање привременог смештаја; услуге мотела; 

изнајмљивање столова, столица, столњака и стакленог 

посуђа; изнајмљивањепросторија за састанке; услуга 

пријема за привремени смештај (организовање долазака 

и одлазака); услуге вашоку ресторана; услуге удон и 

соба ресторана; декорисање хране; декорисање колача; 

информације и савети у вези са припремањем оброка; 

услуге личног шефа кухиње.  

Кл. 44:  услуге јавних купатила за хигијенске сврхе; 

услуге турских купатила; услуге салона лепоте; услуге 

медицинских клиника; услуге фризерских салона; 

здравствена нега; масажа; физикална терапија; услуге 

кућне неге; маникирање; услуге сауне; услуге 

соларијума; бањске услуге; терапеутске услуге; 

изнајмљивање услуге здравствених центара; услуге 

алтернативне медицине; услуге саветовања о здрављу; 

медицински скрининг.   
 

(111) 78705 (181) 24.10.2029. 

(210) Ж- 2019-1688 (220) 24.10.2019. 

 (151) 22.04.2020. 

(732) Bogdan Bogdanović, 10900 Wilshire Boulevard, 

12th Floor,, Los Angeles, California 90024, US 

(740) Предраг Митровић, Аласка 36, 11080, Београд 

(540) 
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(531) 02.09.14; 02.09.20  

(511) Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу.  

Кл. 28:  игре, играчке и играчке; гимнастички и 

спортски производи; кошаркашке лопте; апарати и 

опрема за физичке вежбе тела.  

Кл. 41:  образовне и забавне услуге; услуге обуке и 

тренирања (тренинга); спортске и културне 

активности као што су омладински кошаркашки 

кампови; организовање програма обуке и тренинга за 

младе; организовање обуке и тренинга; организовање 

спортских такмичења; организовање и вођење 

радионица за обуку и тренирање.  
 

(111) 78706 (181) 12.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1963 (220) 12.12.2019. 

 (151) 22.04.2020. 

(300) 19 4 562 808  26.06.2019.  FR. 

(732) PROTEIN SCIENCES CORPORATION, 1000 

Research Parkway, Meriden, Connecticut 06450, US 

(740) Гордана Поповић, адвокат, Тaковска 19, 11000, 

11000 Београд 

(540) 

FLUSPECZA 

(511) Кл. 5:  вакцине.  
 

(111) 78707 (181) 10.07.2029. 

(210) Ж- 2019-1033 (220) 10.07.2019. 

 (151) 22.04.2020. 

(732) Polar Music International AB, Banérgatan 16, 

Stockholm 114 83, SE 

(740) РИСТИЋ & МАЛЕШЕВИЋ д.о.о., Македонска 

32, 11000 Београд 

(540) 

ABBA 

(511) Кл. 9:  наснимљене аудио траке, аудио дискови 

и аудио касете, видео траке, видео дискови и видео 

касете, дигиталне аудио и дигиталне аудио видео 

траке и дискови, ЦД-ови, ДВД-ови, ласерски 

дискови, грамофонске плоче са музичким и забавним 

садржајем; позоришни и музички звучни и видео 

записи; софтвер за игре виртуелне реалности; 

мелодије звона, музика, мп3 фајлови који садрже 

музику и разоноду, графике, слике у области музике 

и разоноде у вези са музиком, видео записи у 

области музике и разоноде у вези са музиком и 

игрице, а које се могу преузети са интернета за 

бежичне комуникацијске уређаје; музика, мп3 

фајлови који садрже музику и разоноду у вези са 

музиком, графике, слике у области музике и 

разоноде у вези са музиком, видео записи у области 

музике и разоноде у вези са музиком и компјутерске 

игрице, а које се могу преузети са интернета; 

софтвери, траке, кертриџи и касете са компјутерским 

игрицама; софтвери, траке, кертриџи и касете са 

видео игрицама; окретне плоче као делови и опрема 

за грамофоне; подлоге за мишеве; електронске 

публикације које се могу преузети са интернета у 

облику књига, књижица, музичких партитура, 

часописа, журнала, приручника, брошура, летака, 

памфлета и новина (билтена), а све у области музике 

и разоноде у вези са музиком; мобилне апликације, 

које се могу преузети са интернета, за коришћење у 

вези са приступом, приказивањем, дистрибуцијом, 

преузимањем, играњем, примањем, стримингом и 

преносом музике и разоноде у вези са музиком.   

Кл. 16:  штампане књиге и часописи у области музике, 

разоноде, уметности и културе; штампане музичке 

партитуре; адресари; роковници; календари; честитке, 

дописнице; разгледнице; пернице за обичне и хемијске 

оловке; резачи за оловке; хемијске оловке; оловке; 

дневници; налепнице за бранике аутомобила; цртежи 

који се копирају на подлогу; блокови за белешке; 

налепнице; гумени печати; налепнице за привремену 

тетоважу; постери; колекционарски картонски 

поклопци флаша за млеко за размену; колекционарске 

сличице за размену; спајалице за новац; канцеларијски 

материјал и прибор.  

Кл. 18:  производи од коже, нарочито, ташне, цегер 

торбе, актен ташне, футроле за кредитне картице, 

преносне чврсте торбе, кофери, ташне за новчиће, 

путне торбе за одећу, торбе за теретану, ранчеви, 

торбе за књиге, торбице за ношење на боковима, 

портфељ ташне и новчаници; ташне; цегер торбе; 

актен ташне; футроле за кредитне картице; преносне 

чврсте торбе; кофери; ташне за новчиће; путне торбе 

за одећу; торбе за теретану; ранчеви; торбе за књиге; 

торбице за ношење на боковима; портфељ ташне и 

новчаници; кишобрани; огрлице и одећа за кућне 

љубимце; празни несесери; козметички коферчићи 

који се продају празни.   

Кл. 35:  услуге дистрибуције у области музичких 

звучних записа и видео записа; услуге рекламирања 

и промоције и сродне консултантске услуге; услуге 

рекламирања и публицитета; услуге удруживања, 

нарочито промоције интереса музичара, певача, 

композитора, текстописаца, музичких извођач а и 

уметника; рачунарско наручивање преко интернета 

за робу широке потрошње и добра широке 

потрошње; услуге рачунарског наручивања преко 

интернета у области музике; услуге рачунарске 

интернет продаје на мало у области музике; услуге 

рачунарског наручивања поклона преко интернета 

које уклапају захтеве поклонодавца са жељама и 

потребама поклонопримца; спровођење занатске 

изложбе преко интернета, у области музике, 

музичких концерата и спотова; услуге каталошког 

наручивања компакт-дискова, касета, ДВД-ева; 

услуге интернет продаје на мало за снимке музике и 

аудио-визуелног садржаја који се могу преузети са 
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интернета; организација промоција помоћу аудио-

визуелних медија; припрема аудио-визуелних 

презентација за рекламирање музике; припрема 

аудио-визуелних презентација за употребу у 

рекламирању; организација и спровођење занатских 

изложби у области музике и разоноде; организација 

и спровођење сајмова и изложби у пословне сврхе и 

сврхе рекламирања; организација и спровођење 

занатских изложби у области музике; промоција 

концерата других; промоција добара и услуга других 

уговарањем са спонзорима који ће повезати своја 

добра и услуге са концертима и музичким 

манифестацијама; промовисање робе других 

припремом и постављањем реклама у електронски 

часопис којем се приступа преко глобалне 

рачунарске мреже; обезбеђивање информација о 

производима за потрошаче за робу и услуге других 

путем глобалне рачунарске мреже; услуге 

малопродајних објеката доступне преко рачунарских 

комуникација и интерактивних телевизијских 

програма за компакт дискове, касете, ДВД-еве, видео 

касете и лиценцирану робу; претплата на књиге, 

критике, новине или стрипове, све напред наведене 

услуге не односе се на робу из класе 25.  

Кл. 41:  продукција телевизијских и радио програма; 

дистрибуција телевизијских и радио програма за друге; 

продукција и објављивање музике; обезбеђивање 

разоноде путем интернета, нарочито обезбеђивање 

звучних и видео записа који се не могу преузети у 

области музике и забавних садржаја у вези са музиком; 

услуге разоноде, нарочито обезбеђивање музичких 

звучних снимака и видео снимака који се не могу 

преузети преко глобалне рачунарске мреже; услуге 

клубова за разоноду; развој и дистрибуција образовних 

материјала других у области музике и разоноде; 

продукција и дистрибуција забавних садржаја за радио; 

снимање и продукција аудио и звучних записа; 

продукција записа; филмска и видео продукција; 

продукција играних филмова; дистрибуција играних 

филмова; синдикација у области телевизијског програма; 

услуге разоноде у облику текућих телевизијских 

програма у области музике и разоноде; услуге разоноде, 

нарочито, у облику музичке и забавне емисије у 

наставцима која се дистрибуира путем телевизије, 

сателитског преноса, аудио и видео медија; објављивање 

књига и часописа; услуге разоноде у облику текућих 

радио програма у области музике; услуге разоноде у 

облику концерата уживо и наступа музичких уметника и 

група; услуге разоноде, нарочито појављивања музичких 

група, музичких уметника и познатих особа уживо; 

услуге разоноде у облику наступа музичких уметника 

пренесених путем телевизије, радија, аудио и видео 

записа; услуге разоноде, нарочито наступи музичких 

уметника изведени уживо и снимљени за будућу 

дистрибуцију; услуге образовања и разоноде, нарочито 

продукција и презентација телевизијских емисија, 

спортских догађаја, модних догађаја, квизова, музичких 

емисија, емисија за доделу награда и комичних емисија 

уживо пред публиком, који се емитују у живом преносу 

или се снимају за касније емитовање; услуге разоноде, 

нарочито обезбеђивање интернет сајта са музичким 

наступима, музичким спотовима, одговарајућим 

филмским снимцима, фотографијама и другим 

мултимедијалним материјалима са музиком и забавним 

садржајима који се не могу преузети са интернета; 

услуге разоноде, нарочито обезбеђивање критика 

музике, музичких уметника и музичких спотова на 

интернету; услуге разоноде, нарочито обезбеђивање 

претходно снимљених записа музике који се не могу 

преузети, информација у области музике и коментара и 

чланака у вези са музиком, све то преко интернета путем 

глобалне рачунарске мреже; услуге разоноде, нарочито 

наступи професионалних забављача уживо, на 

телевизији и на филмовима; спровођење изложби 

забавног садржаја у облику музичких фестивала; услуге 

разоноде, нарочито извођење изложби у области музике 

и уметности; организација изложби у сврхе разоноде на 

којима се појављују музика и уметност; објављивање 

интернет часописа.  

Кл. 43:  услуге хотела, мотела, одмаралишта са 

хотелом, одмаралишта са смештајем, бара, коктел бара, 

кафеа, ресторана и кетеринга; обезбеђивање објеката и 

просторија за банкете и друштвена окупљања; 

обезбеђивање објеката за општу употребу, укључујући 

просторије за општу употребу, за конвенције, 

конференције, изложбе, семинаре и састанке; 

организација привременог смештај а, наочито 

апартмана са услугом, апартмана и станова; услуге 

клубова са објектима за одмор, нарочито обезбеђивање 

привременог смештаја у објектима за одмор члановима 

клуба; обезбеђивање услуга изнајмљивања и 

резервације за друге за све претходно наведене услуге; 

обезбеђивање информација и интернет презентације са 

информацијама о свим претходно наведеним услугама  
 

(111) 78708 (181) 27.11.2029. 

(210) Ж- 2019-1876 (220) 27.11.2019. 

 (151) 22.04.2020. 

(732) Društvo za telekomunikacije HD-WIN DOO, 

Високог Стевана 38, 11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.01.14; 26.04.13; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.06  
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(591) Pantone P-57-8C-црвена; Pantone P-179-5C-сива. 

(511) Кл. 35:  оглашавање; рекламирање; 

рекламирање преко телевизије; маркетинг.  

Кл. 38:  телекомуникације; емитовање телевизијских 

програма; емитовање кабловске телевизије; 

сателитски пренос; бежично емитовање; пренос 

видео садржаја на захтев.  

Кл. 41:  разонода; продукција радио и телевизијских 

програма; телевизијска забава; услуге стављања на 

располагање телевизијских програма који се не могу 

преузимати путем видео записа на захтев.  
 

(111) 78709 (181) 16.01.2030. 

(210) Ж- 2020-25 (220) 16.01.2020. 

 (151) 22.04.2020. 

(732) Galenika a.d., Батајнички друм бб,  

11080, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 25.05.25; 25.07.07; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.01; 

29.01.03; 29.01.05; 29.01.06  

(591) љубичаста, зелена, сребрна, сива, црвена и бела 

(526) Probiotik  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; дијететски 

додаци.  
 

(111) 78710 (181) 16.01.2030. 

(210) Ж- 2020-26 (220) 16.01.2020. 

 (151) 22.04.2020. 

(732) Galenika a.d., Батајнички друм бб, 11080, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 25.07.07; 26.01.17; 26.01.18; 26.01.24; 26.04.10; 

26.04.16; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 

29.01.06; 29.01.07  

(591) браон, сребрна, сива, бела  

(511) Кл. 5:  фармацеутски, медицински, 

ветеринарски препарати, дијететски додаци за људе 

и животиње.  
 

(111) 78711 (181) 14.01.2030. 

(210) Ж- 2020-17 (220) 14.01.2020. 

 (151) 22.04.2020. 

(732) Farmaceutska hemijska kozmetička industrija 

Alkaloid AD Skoplje, Bul. Aleksandar Makedonski 12, 

1000 Skoplje, MK 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

FELKARID 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 78712 (181) 23.01.2030. 

(210) Ж- 2020-71 (220) 23.01.2020. 

 (151) 24.04.2020. 

(732) Научно-технолошки парк Београд, Вељка 

Дугошевића 54, 11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.13.05; 07.01.12; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.04  

(591) плава: Pantone 3025, Pantone 306  

(511) Кл. 9:  рефлектујуће плоче на одећи, за 

спречавање незгода; заштитни уређаји за личну 

употребу у случају несреће; одећа за заштиту од 

несрећа; акустични аларми; звучни аларми; дискови 

за снимање звука; говорне цеви; машине за 

рачунање; азбестне рукавице за заштиту од несреће; 

азбестна одећа за заштиту од ватре; визири за 

шлемове; механизми за апарате који се покрећу 

бројачем; пуњач за електричне батерије; кутије за 

звучнике; close-up сочива; справе за мерење; 

метрономи; фотокопир апарати [фотографски, 

електростатички, термички]; узице за наочаре; 

цртани филмови; мерни инструменти, електрични; 

електрични каблови; електрични водови; контролне 

табле [за струју]; мреже за заштиту од несреће; 

сигурносне мреже; сигурносне цираде; пуњачи 

батерија; возачке рукавице; одећа за заштиту од 

пожара; одевни предмети за заштиту од пожара; 

аудио и видео пријемници; апарати за обраду 

података; апарати за интерну комуникацију; 

намештај посебно прављен за лабораторије; мерни 

инструменти; батерије, електричне; 

акумулатор,електрични; механички или светлећи 

сигнали; апарати за даљинско управљање; светлећи 

или механички знаци за путеве; тастатуре за 

рачунаре; кинематографски филм, осветљен; 

троношци за камере; микропроцесори; модеми; 

монитори [компјутерска опрема]; монитори 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2020/5 

Intellectual Property Gazette  2020/5 

118 ЗИС / RS / IPO 

 

[компјутерски програми]; миш [рачунарска 

периферна опрема]; рачунаљке; електронски планери; 

телефонске секретарице; камкордери; касетофони; 

компакт диск плејери; контролни сатови [уређаји за 

евиденцију времена]; видео касете; касете за видео игре; 

видео екрани; видео телефони; спортске наочаре; двд 

плејери; лаптоп рачунари; торбе за лаптопове; навлаке за 

лаптопове; смартфони [паметни телефони]; тонер 

кертриџи, празни, за штампаче и фотокопире; 

сигурносни рефлектујући прслуци; командне ручице 

[џојстици] за употребу са рачунаром, осим за видео игре; 

паметне наочаре; паметни сатови; апарати за гашење 

ватре; заштитне фолије прилагођене за екране рачунара; 

електронски нумерички дисплеји; лабораторијски 

роботи; роботи за наставу; роботи за сигурносни надзор; 

лични дигитални асистенти [PDA]; рачунарске 

софтверске платформе, снимљене или даунлодоване; 

софтвер за чување екрана на рачунару, снимљен или 

даунлодован; графички елементи за мобилне телефоне 

који се могу преузети са интернета; носиви рачунари.   

Кл. 16:  папир; постери; огласни панои од папира или 

картона; бележнице, нотеси; албуми; слике; 

штампани материјал; фасцикле за списе 

[канцеларијски прибор]; оловке; новине; периодичне 

публикације; улазнице; блокови [канцеларијски 

материјал]; памфлети; жигови [печати]; штамбиљи; 

свеске; бележнице; материјал за обуку [изузев 

апарата]; листови папира [канцеларијски]; картон; 

омоти за папир; кошуљице за списе; фасцикле 

[канцеларијски материјал]; књиге; конусне папирне 

кесе; држачи оловака; коверте; умноживачи; папир 

за увијање; папир за паковање; кутије за оловке; 

материјали за писање; фотографије [штампане]; 

печати; комплети за цртање; књиговодствене књиге; 

формулари [штампани]; канцеларијски материјал, 

изузев намештаја; штампани роковници; дописнице, 

разгледнице; штампане ствари; приручници; папир 

за писање; књижице; каширани папир; пелир папир 

за копије [канцеларијски материјал]; спајалице; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; планови, пројекти; нацрти; 

проспекти; налив пера и хемијске оловке 

[канцеларијски прибор]; магазини [периодични]; 

врећице [коверте, кесе] од папира или пластике, за 

паковање; јастучићи за печате; школска опрема 

[свеске и прибор за писање]; маркери за књиге; 

честитке, разгледнице; подметачи за сто од папира; 

подлоге за писање; фолије, слајдови [канцеларијски 

материјал]; алманаси; календари; папирне или 

картонске кутије; постоља за пера и оловке; 

амбалажа за флаше од папира или картона; 

подметачи за чаше од папира; дописнице за најаву 

посебних догађаја; пластична, мехураста амбалажа за 

паковање или умотавање; заставе од папира; стоне 

салвете од папира; подметачи од папира; несесери са 

прибором за писање; кројеви и образци за копирање; 

плакати од папира или картона; етикете од папира 

или картона; натпис и од папира или картона; 

налепнице [канцеларијски прибор]; папир за 

копирање; музичке честитке, разгледнице; билтени; 

маркери [писаћи прибор]; летци, флајери; држачи 

списа, докумената [канцеларијски прибор]; држачи 

страница књига; ваучери; транспаренти [банери] од 

папира; украсне папирне заставице; навлаке за 

картице са именом; беџеви са именом [канцеларијски 

прибор].   

Кл. 18:  футроле за кишобране; руксаци; ранчеви; 

сунцобрани; џепни новчаници; торбе за куповину са 

точкићима; торбе за куповину; ранчеви за камповање; 

торбе за плажу; ручне торбице; путне торбе торбе 

[коверте, кесе] од коже за паковање; актовке; путни 

комплети [кожна роба]; кофери; футроле од коже или 

вештачке коже; сандуци [ пртљаг]; козметичке торбице, 

празне; јеленска кожа, која није за чишћење; путне торбе 

за одећу; футроле за кључеве; мрежасте торбе за 

куповину; мали кофери; прекривачи намештаја од коже; 

футроле за кредитне картице [новчаници]; кутије за 

визит карте; рандсел [јапанска школска торба за леђа]; 

ознаке за путне торбе; ознаке за пртљаг; моторизовани 

кофери; прилагођене за пртљаг; конференцијске мапе.   

Кл. 22:  надстрешнице, цираде од синтетичког 

материјала.   

Кл. 24:  транспаренти [банери] од текстила или 

пластике; застори; заставе од текстила или пластике; 

украсне заставице од текстила или пластике.   

Кл. 25:  униформе; мараме, шалови; кравате.   

Кл. 28:  мембране лопти за играње; играчке; коцке 

[играчке]; лопте за играње; звона за божићне јелке; 

игре грађења; домине; шах; шаховске табле; пикадо; 

рукавице за игру; друштвене игре; игре; лутке за 

руку; марионете [лутке на концу]; лутке; украси за 

новогодишњу јелку, изузев светлећих предмета и 

посластица; постоља за божићну јелку; медведићи 

играчке; плишане играчке; макете играчке; фигуре 

играчке; дронови [играчке]; роботи играчке; 

преносне игре и играчке са телекомуникационим 

функцијама; бумеранзи.   

Кл. 35:  помоћ у пословном управљању; услуге агенција 

за пружање пословних информација; изнајмљивање 

канцеларијских машина и опреме; консултације у 

пословном управљању; помоћ у пословном или 

индустријском управљању; консултације у вези са 

пословним организовањем; саветодавне услуге у 

пословном управљању; професионалне пословне 

консултације; прикупљање информација у компјутерске 

базе података; организовање сајмова у комерцијалне или 

рекламне сврхе.   

Кл. 41:  организовање такмичења [образовних или 

забавних]; услуге пружања обуке; настава, обука; 

организовање и вођење радионица [обука]; обука 

[тренирање]; пренос знања и искуства [обучавање].   
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Кл. 42:  научна истраживања; саветодавне услуге из 

области технологије.   

Кл. 45:  праћење права интелектуалне својине за 

правно саветодавне сврхе; услуге припреме правних 

докумената.   
 

(111) 78713 (181) 23.01.2030. 

(210) Ж- 2020-72 (220) 23.01.2020. 

 (151) 24.04.2020. 

(732) Научно-технолошки парк Београд, Вељка 

Дугошевића 54, 11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.13.05; 07.01.12; 27.05.01; 27.05.10; 28.05.00; 

29.01.04  

(591) плава: Pantone 3025, Pantone 306  

(511) Кл. 9:  рефлектујуће плоче на одећи, за 

спречавање незгода; заштитни уређаји за личну 

употребу у случају несреће; одећа за заштиту од 

несрећа; акустични аларми; звучни аларми; дискови 

за снимање звука; говорне цеви; машине за 

рачунање; азбестне рукавице за заштиту од несреће; 

азбестна одећа за заштиту од ватре; визири за 

шлемове; механизми за апарате који се покрећу 

бројачем; пуњач за електричне батерије; кутије за 

звучнике; close-up сочива; справе за мерење; 

метрономи; фотокопир апарати [фотографски, 

електростатички, термички]; узице за наочаре; 

цртани филмови; мерни инструменти, електрични; 

електрични каблови; електрични водови; контролне 

табле [за струју]; мреже за заштиту од несреће; 

сигурносне мреже; сигурносне цираде; пуњачи 

батерија; возачке рукавице; одећа за заштиту од 

пожара; одевни предмети за заштиту од пожара; 

аудио и видео пријемници; апарати за обраду 

података; апарати за интерну комуникацију; 

намештај посебно прављен за лабораторије; мерни 

инструменти; батерије, електричне; 

акумулатор,електрични; механички или светлећи 

сигнали; апарати за даљинско управљање; светлећи 

или механички знаци за путеве; тастатуре за 

рачунаре; кинематографски филм, осветљен; 

троношци за камере; микропроцесори; модеми; 

монитори [компјутерска опрема]; монитори 

[компјутерски програми]; миш [рачунарска 

периферна опрема]; рачунаљке; електронски 

планери; телефонске секретарице; камкордери; 

касетофони; компакт диск плејери; контролни сатови 

[уређаји за евиденцију времена]; видео касете; касете 

за видео игре; видео екрани; видео телефони; 

спортске наочаре; двд плејери; лаптоп рачунари; 

торбе за лаптопове; навлаке за лаптопове; смартфони 

[паметни телефони]; тонер кертриџи, празни, за 

штампаче и фотокопире; сигурносни рефлектујући 

прслуци; командне ручице [џојстици] за употребу са 

рачунаром, осим за видео игре; паметне наочаре; 

паметни сатови; апарати за гашење ватре; заштитне 

фолије прилагођене за екране рачунара; електронски 

нумерички дисплеји; лабораторијски роботи; роботи 

за наставу; роботи за сигурносни надзор; лични 

дигитални асистенти [PDA]; рачунарске софтверске 

платформе, снимљене или даунлодоване; софтвер за 

чување екрана на рачунару, снимљен или 

даунлодован; графички елементи за мобилне 

телефоне који се могу преузети са интернета; носиви 

рачунари.   

Кл. 16:  папир; постери; огласни панои од папира или 

картона; бележнице, нотеси; албуми; слике; 

штампани материјал; фасцикле за списе 

[канцеларијски прибор]; оловке; новине; периодичне 

публикације; улазнице; блокови [канцеларијски 

материјал]; памфлети; жигови [печати]; штамбиљи; 

свеске; бележнице; материјал за обуку [изузев 

апарата]; листови папира [канцеларијски]; картон; 

омоти за папир; кошуљице за списе; фасцикле 

[канцеларијски материјал]; књиге; конусне папирне 

кесе; држачи оловака; коверте; умноживачи; папир 

за увијање; папир за паковање; кутије за оловке; 

материјали за писање; фотографије [штампане]; 

печати; комплети за цртање; књиговодствене књиге; 

формулари [штампани]; канцеларијски материјал, 

изузев намештаја; штампани роковници; дописнице, 

разгледнице; штампане ствари; приручници; папир 

за писање; књижице; каширани папир; пелир папир 

за копије [канцеларијски материјал]; спајалице; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; планови, пројекти; нацрти; 

проспекти; налив пера и хемијске оловке 

[канцеларијски прибор]; магазини [периодични]; 

врећице [коверте, кесе] од папира или пластике, за 

паковање; јастучићи за печате; школска опрема 

[свеске и прибор за писање]; маркери за књиге; 

честитке, разгледнице; подметачи за сто од папира; 

подлоге за писање; фолије, слајдови [канцеларијски 

материјал]; алманаси; календари; папирне или 

картонске кутије; постоља за пера и оловке; 

амбалажа за флаше од папира или картона; 

подметачи за чаше од папира; дописнице за најаву 

посебних догађаја; пластична, мехураста амбалажа за 

паковање или умотавање; заставе од папира; стоне 

салвете од папира; подметачи од папира; несесери са 

прибором за писање; кројеви и образци за копирање; 

плакати од папира или картона; етикете од папира 

или картона; натпис и од папира или картона; 

налепнице [канцеларијски прибор]; папир за 

копирање; музичке честитке, разгледнице; билтени; 
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маркери [писаћи прибор]; летци, флајери; држачи 

списа, докумената [канцеларијски прибор]; држачи 

страница књига; ваучери; транспаренти [банери] од 

папира; украсне папирне заставице; навлаке за 

картице са именом; беџеви са именом [канцеларијски 

прибор].   

Кл. 18:  футроле за кишобране; руксаци; ранчеви; 

сунцобрани; џепни новчаници; торбе за куповину са 

точкићима; торбе за куповину; ранчеви за камповање; 

торбе за плажу; ручне торбице; путне торбе торбе 

[коверте, кесе] од коже за паковање; актовке; путни 

комплети [кожна роба]; кофери; футроле од коже или 

вештачке коже; сандуци [ пртљаг]; козметичке торбице, 

празне; јеленска кожа, која није за чишћење; путне торбе 

за одећу; футроле за кључеве; мрежасте торбе за 

куповину; мали кофери; прекривачи намештаја од коже; 

футроле за кредитне картице [новчаници]; кутије за 

визит карте; рандсел [јапанска школска торба за леђа]; 

ознаке за путне торбе; ознаке за пртљаг; моторизовани 

кофери; прилагођене за пртљаг; конференцијске мапе.   

Кл. 22:  надстрешнице, цираде од синтетичког 

материјала.   

Кл. 24:  транспаренти [банери] од текстила или 

пластике; застори; заставе од текстила или пластике; 

украсне заставице од текстила или пластике.   

Кл. 25:  униформе; мараме, шалови; кравате.   

Кл. 28:  мембране лопти за играње; играчке; коцке 

[играчке]; лопте за играње; звона за божићне јелке; 

игре грађења; домине; шах; шаховске табле; пикадо; 

рукавице за игру; друштвене игре; игре; лутке за 

руку; марионете [лутке на концу]; лутке; украси за 

новогодишњу јелку, изузев светлећих предмета и 

посластица; постоља за божићну јелку; медведићи 

играчке; плишане играчке; макете играчке; фигуре 

играчке; дронови [играчке]; роботи играчке; 

преносне игре и играчке са телекомуникационим 

функцијама; бумеранзи.   

Кл. 35:  помоћ у пословном управљању; услуге агенција 

за пружање пословних информација; изнајмљивање 

канцеларијских машина и опреме; консултације у 

пословном управљању; помоћ у пословном или 

индустријском управљању; консултације у вези са 

пословним организовањем; саветодавне услуге у 

пословном управљању; професионалне пословне 

консултације; прикупљање информација у компјутерске 

базе података; организовање сајмова у комерцијалне или 

рекламне сврхе.   

Кл. 41:  организовање такмичења [образовних или 

забавних]; услуге пружања обуке; настава, обука; 

организовање и вођење радионица [обука]; обука 

[тренирање]; пренос знања и искуства [обучавање].   

Кл. 42:  научна истраживања; саветодавне услуге из 

области технологије.   

Кл. 45:  праћење права интелектуалне својине за 

правно саветодавне сврхе; услуге припреме правних 

докумената.   

(111) 78714 (181) 06.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1925 (220) 06.12.2019. 

 (151) 24.04.2020. 

(732) Travco Group International Holding, Travco 

Center, 26th July corridor, Sheikh Zayed, Giza, EG 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01  

(511) Кл. 39:  превоз робе и људи; услуге 

туроператора; услуге туристичких агенција; 

организовање и спровођење путовања, крстарења, 

екскурзија и вођених тура и посредовање у вези са 

наведеним; пратња путника; организовање и 

посредовање у организацији пословних, групних и 

празничних путовања; изнајмљивање аутомобила и 

других транспортних возила; резервисање превоза и 

смештаја; пружање информација у вези превоза и 

путовања; пружање савета у вези са путовањима; 

паковање и складиштење робе.  

Кл. 41:  планирање и организовање спортских, 

културних и забавних догађаја.  

Кл. 43:  услуге хотела, ресторана; привремени 

смештај; пружање информација и савета у вези са 

наведеним услугама; пружање свих горе наведених 

услуга путем електронских медија међу којима је и 

интернет.  
 

(111) 78715 (181) 06.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1927 (220) 06.12.2019. 

 (151) 24.04.2020. 

(732) Travco Group International Holding, Travco 

Center, 26th July corridor, Sheikh Zayed, Giza, EG 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 

29.01.05; 29.01.06  

(591) љубичаста, бела  
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(511) Кл. 39:  превоз робе и људи; услуге 

туроператора; услуге туристичких агенција; 

организовање и спровођење путовања, крстарења, 

екскурзија и вођених тура и посредовање у вези са 

наведеним; пратња путника; организовање и 

посредовање у организацији пословних, групних и 

празничних путовања; изнајмљивање аутомобила и 

других транспортних возила; резервисање превоза и 

смештаја; пружање информација у вези превоза и 

путовања; пружање савета у вези са путовањима; 

паковање и складиштење робе.  

Кл. 41:  планирање и организовање спортских, 

културних и забавних догађаја.  

Кл. 43:  услуге хотела, ресторана; привремени 

смештај; пружање информација и савета у вези са 

наведеним услугама; пружање свих горе наведених 

услуга путем електронских медија међу којима је и 

интернет.  
 

(111) 78716 (181) 06.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1926 (220) 06.12.2019. 

 (151) 24.04.2020. 

(732) Travco Group International Holding, Travco 

Center, 26th July corridor, Sheikh Zayed, Giza, EG 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 29.01.05; 29.01.06  

(591) љубичаста, бела  

(511) Кл. 39:  превоз робе и људи; услуге 

туроператора; услуге туристичких агенција; 

организовање и спровођење путовања, крстарења, 

екскурзија и вођених тура и посредовање у вези са 

наведеним; пратња путника; организовање и 

посредовање у организацији пословних, групних и 

празничних путовања; изнајмљивање аутомобила и 

других транспортних возила; резервисање превоза и 

смештаја; пружање информација у вези превоза и 

путовања; пружање савета у вези са путовањима; 

паковање и складиштење робе.  

Кл. 41:  планирање и организовање спортских, 

културних и забавних догађаја.  

Кл. 43:  услуге хотела, ресторана; привремени 

смештај; пружање информација и савета у вези са 

наведеним услугама; пружање свих горе наведених 

услуга путем електронских медија међу којима је и 

интернет.  

(111) 78717 (181) 09.09.2029. 

(210) Ж- 2019-1386 (220) 09.09.2019. 

 (151) 28.04.2020. 

(732) Књаз Милош а.д. Аранђеловац , Јужна 

индустријска зона б.б., 34300, Аранђеловац , RS 

(740) Адријана Деспотовић, Јужна индустријска зона 

б.б., 34300, Аранђеловац  

(540) 

 

(531) 01.15.21; 05.07.11; 05.07.22; 19.07.01; 25.01.18; 

26.01.19; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06 

(591) тамно зелена, светло зелена, бела, сива, 

наранџаста  

(511) Кл. 32:  ароматизована минерална вода са 

укусом наранџе; безалкохолна пића од наранџе или 

са укусом наранџе, воћни коктели, безалкохолни од 

наранџе или са укусом наранџе; воћни концентрати и 

пиреи који се користе за припрему напитака од 

наранџе или са укусом наранџе; воћни напици и 

воћни сокови од наранџе или са укуксом наранџе;  

воћни нектар (безалкохолни) од наранџе; воћни 

пунч, безалкохолни од наранџе или са укусом 

наранџе; воћни сокови од наранџе или са укусом 

наранџе; газирана безалкохолна пића од наранџе или 

са укусом наранџе; газирани воћни сокови од 

наранџе или са укусом наранџе; енергетска пића од 

наранџе или са укусом наранџе; енергетска пића од 

наранџе или са укусом наранџе,коктели, 

безалкохолни од наранџе или са укусом наранџе, 

концентровани воћни сокови од наранџе или са 

укусом наранџе; напици за спортисте обогаћени 

протеинима од наранџе или са укусом наранџен 

напици са укусом воћа од наранџе; негазирана 

безалкохолна пића од наранџе или са укусом 

наранџе; освежавајућа безалкохолна пића од наранџе 

или са укусом наранџе.  

Кл. 33:  алкохолна пића (изузев пива), са укусом 

наранџе.  
 

(111) 78718 (181) 19.11.2029. 

(210) Ж- 2019-1822 (220) 19.11.2019. 

 

(732) MAXI LUX d.o.o., Синђелићева б.б.,  

35250 Параћин, RS 
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(540) 

 

(531) 02.01.04; 02.01.20; 05.07.06; 19.03.05; 24.01.13; 

24.13.09; 25.05.25; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.15 

(591) црна, црвена, бела, златна, сива, браон, жута, 

бакарна, наранџаста, беж, зелена.  

(511) Кл. 29:  зачињен кикирики, кикирики, 

припремљен, печени кикирики, прерађени кикирики.  
 

(111) 78719 (181) 19.11.2029. 

(210) Ж- 2019-1823 (220) 19.11.2019. 

 (151) 28.04.2020. 

(732) MAXI LUX d.o.o., Синђелићева б.б.,  

35250 Параћин, RS 

(540) 

 

(531) 02.01.04; 02.01.20; 05.07.01; 19.03.05; 24.01.13; 

24.13.09; 25.05.25; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.15 

(591) црна, црвена, бела, златна, сива, браон, жута, 

наранџаста, беж, зелена.  

(511) Кл. 29:  прерађене семенке од сунцокрета, 

сунцокретове семенке, припремљене  
 

(111) 78720 (181) 19.11.2029. 

(210) Ж- 2019-1824 (220) 19.11.2019. 

 (151) 28.04.2020. 

(732) MAXI LUX d.o.o., Синђелићева б.б.,  

35250 Параћин, RS 

(540) 

 

(531) 02.01.04; 02.01.20; 05.07.01; 19.03.05; 24.01.13; 

24.13.09; 25.05.25; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 

29.01.15  

(591) црна, црвена, бела, златна, сива, браон, жута, 

наранџаста, беж, зелена.  

(511) Кл. 29:  прерађене семенке бундеве, 

припремљене семенке бундеве.  
 

(111) 78721 (181) 19.11.2029. 

(210) Ж- 2019-1825 (220) 19.11.2019. 

 (151) 28.04.2020. 

(732) MAXI LUX d.o.o., Синђелићева б.б.,  

35250 Параћин, RS 

(540) 

 

(531) 02.01.04; 02.01.20; 05.07.01; 19.03.05; 24.01.13; 

24.13.09; 25.05.25; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 

29.01.15  

(591) црна, црвена, бела, златна, браон, жута, 

наранџаста, беж, зелена.  

(511) Кл. 29:  кукуруз кокичар  
 

(111) 78722 (181) 12.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1965 (220) 12.12.2019. 

 (151) 28.04.2020. 

(732) Емир Хаџерић, Гојка Бачанина 45,  

36300 Нови Пазар, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.17; 27.05.25  

(511) Кл. 25:  одећа; наиме комплет тренерке; 

дуксерице; доњи део тренерке; мајице; дукс-јакне.  
 

(111) 78723 (181) 13.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1971 (220) 13.12.2019. 

 (151) 28.04.2020. 

(732) Бојан Банко, Требевићка 77, 11000 Београд, RS 
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(740) Зоран Наумовић, Крунска 77, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 26.02.07; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04 

(591) тегет, тамно плава, светло плава, тиркизна.  

(511) Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

укључујући услуге: академије [образовне]; учење на 

даљину; настава, обука; услуге пружања обуке; 

организовање и вођење конференција; организовање 

и вођење конгреса; информисање о образовању; 

испити из области образовања; услуге клубова 

здравља; практична настава [обука путем 

демонстрације]; припрема и вођење семинара; 

припрема и вођење симпозијума; организовање и 

вођење радионица [обука].  

Кл. 44:  услуге медицинских клиника; медицинска 

помоћ; здравствена нега; болничке услуге; услуге 

здравствених центара; услуге саветовања о здрављу; 

услуге центара за опоравак; медицинске услуге у 

свим областима медицине; услуге неговања 

болесника; укључујући услуге: здравствено 

саветовање у области радиологије; медицинске 

услуге у области радиологије и нуклеарне медицине; 

услуге медицинске анализе у сврху дијагностике и 

лечења које пружају медицинске лабораторије у 

области радиологије; медицинске консултације у 

области радиологије; медицинско саветовање у 

области радиологије; медицинске анализе из области 

радиологије; услуге медицинске дијагностике у 

области радиологије (тестирање и анализе); пружање 

медицинских савета у области радиологије; давање 

мишљења у области радиологије.   
 

(111) 78724 (181) 27.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2073 (220) 27.12.2019. 

 (151) 28.04.2020. 

(732) Александра Пешић and Наташа Ђурица, 

Петроварадинска 1а, 11000 Београд, RS i Шабачка 5, 

11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 26.03.04; 26.03.24; 26.04.06; 27.05.01; 

27.05.10; 29.01.06; 29.01.08  

(591) топла сива 8C; 438 CP, црна C, бела 

#92817Е, #503D42, #262222, #FFFFFF  

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 42:  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа и индустријских 

истраживања; 

пројектовање и развој рачунарског хардвера и 

софтвера.  

Кл. 44:  медицинске услуге; ветеринарске услуге; 

хигијенска заштита и нега лепоте за људе или 

животиње; услуге пољопривреде, хортикултуре и 

шумарства.  
 

(111) 78725 (181) 27.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2072 (220) 27.12.2019. 

 (151) 28.04.2020. 

(732) УРБАН ГАРДЕН Д.О.О., Савска 2ј,  

11251 Остружница, RS 

(740) Зоран Веселиновић, Светозара Марковића 22, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 05.01.08; 05.01.16; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 

29.01.03; 29.01.06  

(591) зелена и сива  

(511) Кл. 21:  баштенски прибор, на пример, 

баштенске рукавице, прозорске жардињере, канте за 

заливање и прикључке за црева за заливање; 

стакларија, порцелан и грнчарија.   

Кл. 31:  природне биљке и цвеће; цветне луковице, 

саднице и семе за садњу; сирови и непрерађени 

пољопривредни, аквакултурни, хортикултурни и 

шумарски производи.  

Кл. 44:  услуге пољопривреде, хортикултуре и 

шумарства.  
 

(111) 78726 (181) 26.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2062 (220) 26.12.2019. 

 (151) 28.04.2020. 

(732) MITAC INTERNATIONAL CORPORATION 

(a corporation  incorporated under the laws of 

Taiwan), No. 1, R & D Road 2, Hsinchu Science Park, 

Hsinchu, TW 
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(740) Гордана Павловић, адвокат  Миливоје Павловић, 

адвокат, Мајке Јевросиме 53, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 9:  таблет компјутери; камкордери; камере; 

снимачи звука; радио апарати; уређаји за снимање слике; 

уређаји за евиденцију времена; уређаји за радио 

детекцију и одређивање положаја (РАДАР); 

компјутерски софтвер; компјутерски софтвер за 

планирање рута; персонални компјутери; сетови за 

употребу уређаја за навигацију без коришћења руку; 

држачи за уређаје за навигацију; каишеви за 

причвршћивање уређаја за навигацију; навлаке за 

заштиту уређаја за навигацију; систем сателитске 

навигације, нарочито, систем за глобално 

позиционирање (ГПС); систем ауто-електронске 

навигације; пријемници за глобално сателитско 

позиционирање; навигациони системи за праћење и 

проналажење возила и бродова; преносиви 

мултимедијални плејери; мултимедијални плејери; 

дигитални адаптери за медијске уређаје; сензори са 

могућношћу бежичног радио преноса за преношење 

података; бројачи корака (педометри); брзиномери; 

висинометри; барометри; компаси за одређивање 

правца; велосиметри; стабилизатори покрета; апарати за 

мерење нагиба; софтвер и апарати за мерење растојања; 

софтвер и апарати за проналажење локације; софтвер и 

апарати за мерење висине; софтвер за мерење брзине; 

софтвер за показивање правца; софтвер за видео плејере; 

софтвер за видео конверторе; софтвер за видео едиторе; 

софтвер за пренос видео записа.   
 

(111) 78727 (181) 26.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2063 (220) 26.12.2019. 

 (151) 28.04.2020. 

(732) MITAC INTERNATIONAL CORPORATION 

(a corporation  incorporated under the laws of 

Taiwan), No. 1, R & D Road 2, Hsinchu Science Park, 

Hsinchu, TW 

(740) Гордана Павловић, адвокат  Миливоје Павловић, 

адвокат, Мајке Јевросиме 53, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.10; 27.05.17; 27.05.25  

(511) Кл. 9:  таблет компјутери; камкордери; камере; 

снимачи звука; радио апарати; уређаји за снимање 

слике; уређаји за евиденцију времена; уређаји за 

радио детекцију и одређивање положаја (РАДАР); 

компјутерски софтвер; компјутерски софтвер за 

планирање рута; персонални компјутери; сетови за 

употребу уређаја за навигацију без коришћења руку; 

држачи за уређаје за навигацију; каишеви за 

причвршћивање уређаја за навигацију; навлаке за 

заштиту уређаја за навигацију; систем сателитске 

навигације, нарочито, систем за глобално 

позиционирање (ГПС); систем ауто-електронске 

навигације; пријемници за глобално сателитско 

позиционирање; навигациони системи за праћење и 

проналажење возила и бродова; преносиви 

мултимедијални плејери; мултимедијални плејери; 

дигитални адаптери за медијске уређаје; сензори са 

могућношћу бежичног радио преноса за преношење 

података; бројачи корака (педометри); брзиномери; 

висинометри; барометри; компаси за одређивање 

правца; велосиметри; стабилизатори покрета; 

апарати за мерење нагиба; софтвер и апарати за 

мерење растојања; софтвер и апарати за 

проналажење локације; софтвер и апарати за мерење 

висине; софтвер за мерење брзине; софтвер за 

показивање правца; софтвер за видео плејере; 

софтвер за видео конверторе; софтвер за видео 

едиторе; софтвер за пренос видео записа.   
 

(111) 78728 (181) 26.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2064 (220) 26.12.2019. 

 (151) 28.04.2020. 

(732) MITAC INTERNATIONAL CORPORATION 

(a corporation  incorporated under the laws of 

Taiwan), No. 1, R & D Road 2, Hsinchu Science Park, 

Hsinchu, TW 

(740) Гордана Павловић, адвокат   

Миливоје Павловић, адвокат, Мајке Јевросиме 53, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.17; 27.05.25  

(511) Кл. 9:  таблет компјутери; камкордери; камере; 

снимачи звука; радио апарати; уређаји за снимање 

слике; уређаји за евиденцију времена; уређаји за 

радио детекцију и одређивање положаја (РАДАР); 

компјутерски софтвер; компјутерски софтвер за 

планирање рута; персонални компјутери; сетови за 

употребу уређаја за навигацију без коришћења руку; 
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држачи за уређаје за навигацију; каишеви за 

причвршћивање уређаја за навигацију; навлаке за 

заштиту уређаја за навигацију; систем сателитске 

навигације, нарочито, систем за глобално 

позиционирање (ГПС); систем ауто-електронске 

навигације; пријемници за глобално сателитско 

позиционирање; навигациони системи за праћење и 

проналажење возила и бродова; преносиви 

мултимедијални плејери; мултимедијални плејери; 

дигитални адаптери за медијске уређаје; сензори са 

могућношћу бежичног радио преноса за преношење 

података; бројачи корака (педометри); брзиномери; 

висинометри; барометри; компаси за одређивање 

правца; велосиметри; стабилизатори покрета; 

апарати за мерење нагиба; софтвер и апарати за 

мерење растојања; софтвер и апарати за 

проналажење локације; софтвер и апарати за мерење 

висине; софтвер за мерење брзине; софтвер за 

показивање правца; софтвер за видео плејере; 

софтвер за видео конверторе; софтвер за видео 

едиторе; софтвер за пренос видео записа.   
 

(111) 78729 (181) 26.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2065 (220) 26.12.2019. 

 (151) 28.04.2020. 

(732) MITAC INTERNATIONAL CORPORATION 

(a corporation  incorporated under the laws of 

Taiwan), No. 1, R & D Road 2, Hsinchu Science Park, 

Hsinchu, TW 

(740) Гордана Павловић, адвокат   

Миливоје Павловић, адвокат, Мајке Јевросиме 53, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.21; 27.05.24; 27.05.25 

(511) Кл. 9:  таблет компјутери; камкордери; камере; 

снимачи звука; радио апарати; уређаји за снимање 

слике; уређаји за евиденцију времена; уређаји за 

радио детекцију и одређивање положаја (РАДАР); 

компјутерски софтвер; компјутерски софтвер за 

планирање рута; персонални компјутери; сетови за 

употребу уређаја за навигацију без коришћења руку; 

држачи за уређаје за навигацију; каишеви за 

причвршћивање уређаја за навигацију; навлаке за 

заштиту уређаја за навигацију; систем сателитске 

навигације, нарочито, систем за глобално 

позиционирање (ГПС); систем ауто-електронске 

навигације; пријемници за глобално сателитско 

позиционирање; навигациони системи за праћење и 

проналажење возила и бродова; преносиви 

мултимедијални плејери; мултимедијални плејери; 

дигитални адаптери за медијске уређаје; сензори са 

могућношћу бежичног радио преноса за преношење 

података; бројачи корака (педометри); брзиномери; 

висинометри; барометри; компаси за одређивање 

правца; велосиметри; стабилизатори покрета; 

апарати за мерење нагиба; софтвер и апарати за 

мерење растојања; софтвер и апарати за 

проналажење локације; софтвер и апарати за мерење 

висине; софтвер за мерење брзине; софтвер за 

показивање правца; софтвер за видео плејере; 

софтвер за видео конверторе; софтвер за видео 

едиторе; софтвер за пренос видео записа.   
 

(111) 78730 (181) 26.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2068 (220) 26.12.2019. 

 (151) 28.04.2020. 

(732) SUN STARS & SONS PTE. LTD., 81 Anson 

Road, M Hotel #08-32, 079908 Singapore, SG 

(740) Адвокат Вања Д. Ћосовић, Андре Николића 3, 

11040 Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.09; 25.12.01; 25.12.25; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06  

(591) црвена, бордо, бела, златна  

(511) Кл. 32:  безалкохолна пића; безалкохолни 

воћни напици; воћни сокови; воде (пића); минерална 

вода (пиће); стоне воде; газирана вода.  

Кл. 33:  алкохолна пића, изузев пива; ликери, 

нарочито горки ликери; коктели; џин; водка; бренди; 

ароматизована вина.   

Кл. 35:  услуге велепродаје и малопродаје у вези са 

безалкохолним пићем, безалкохолним воћним 

напицима, воћним соковима, водом (пића), 

минералном водом (пиће), стоном водом, газираном 

водом, алкохолним пићима, изузев пивом; ликерима, 

нарочито горким ликерима, коктелима, џином, 

водком, брендијем, ароматизованим винима.   
 

(111) 78731 (181) 26.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2070 (220) 26.12.2019. 

 (151) 28.04.2020. 

(732) Dr. Oetker d.o.o., Вука Караџића 13, 22310 

Шимановци, RS 
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(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат и регистровани 

заступник за интелектуалну својину, Андре 

Николића 3, 11040 Београд 

(540) 

 

(531) 09.07.19; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.01; 29.01.04; 

29.01.06  

(591) плава, бела, црвена  

(511) Кл. 29:  месо, риба, живина и дивљач; месни 

екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и 

кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја; 

млеко, сир, путер, јогурт и други млечни производи; 

уља и масти за исхрану.  

Кл. 30:  кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач, 

тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и 

производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски 

производи; чоколада; сладоледи, сорбеи и други 

јестиви лед; шећер, мед, меласа; квасац, прашак за 

пециво; со, додаци јелима, зачини, конзервисано 

зачинско биље; сирће, сосови и други додаци јелу; лед.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.   

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.   
 

(111) 78732 (181) 30.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2084 (220) 30.12.2019. 

 (151) 28.04.2020. 

(732) Rummo S.p.A. , Z.I. Ponte Valentino Area ASI 

snc  , I-82100 , BENEVENTO, IT 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 02.01.21; 03.03.01; 03.03.17; 18.01.03; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.07  

(591) тамно наранџаста и тамно браон.   

(511) Кл. 29:  месо; паковано месо; припремљена јела 

од меса; смрзнута јела која се састоје углавном од 

живине; живина; месо; шунка; салама; кобасице; 

сушене кобасице; јела на бази меса; ћуретина; 

прерађено воће, печурке и поврће (укључујући орахе 

и махунарке); желе, џемови, компоти, намази од воћа 

и поврћа; парадајз паста; пекмез; желе од поврћа; 

мармелада; парадајз пире; паштета од поврћа; 

повртни намази; воће у конзерви [конзервирано]; 

поврће у конзерви [конзервирано]; парадајз 

конзерва; конзерванси, кисели краставци; биљни 

екстракти за кување; прерађено јестиво цвеће; 

сушено воће; припремљено воће; конзервирано воће; 

уштипци од кромпира; кнедле на бази кромпира; 

њоке на бази кромпира; сушене махунарке; обрађене 

махунарке; поврће, кувано; конзерванс од поврћа; 

антипасто салате; мешавине сушеног воћа; 

конзервирано поврће; маслине, конзервиране; 

смрзнуто поврће; чипс од кромпира; конзервирани 

кромпир; огуљени парадајз; умаци; храна за ужину 

на бази орашастих плодова; храна за ужину на бази 

поврћа; воћни сокови за кување; мешано поврће; 

прерађено поврће; уља и масти; ароматизована уља; 

маслиново уље; риба, морски плодови и мекушци; 

млечни производи и млечне замене; сир; маслац; 

јогурт пића; млеко; маргарин; умаци од сира; 

маскарпоне; слатка павлака; шлаг; јогурт; јаја птица 

и производи од јаја; супе и бујони, месни екстракти; 

бујон; концентрати за супу; екстракти меса; 

екстракти за супе; пасте за супу; прах за супу; бујон 

у облику гранула.  

Кл. 30:  тестенина; интегрална тестенина; сушена 

тестенина; коре од теста; свежа тестенина; шкољке 

од пецива; сос за тестенину; смрзнуто лиснато тесто; 

сирће; тестенина од брашна за прехрану људи; прхко 

тесто; дубоко смрзнуте тестенине; макарони; резанци 

(нудле); равиоли; тортелини; салата од макарона; 

салата од тестенине; пиринчана салата; лазање; паста 

са надевом; смрзнуто пециво пуњено месом; 

припремљена јела на бази тестенине; припремљена 

јела на бази риже; пиринач; прерађене житарице, 

скроб и производи од њих, производи за печење и 

квасци; тесто, тесто за патишпан и мешавине за њих; 

квасци и средства за квасање; брашно; прерађене 

житарице; екструдирани прехрамбени производи од 

пшенице; кускус [каша]; пшеница од слада; 

прерађена пшеница; дробљена пшеница; саго 

(скроб); палента; храна на бази житарица за прехрану 

људи; лед, сладоледи, смрзнути јогурти и сорбети; 

припремљене слане намирнице од брашна од 

кромпира; подлоге за пицу; замене оброка на бази 

житарица; бриош пециво; крекери од припремљених 

житарица; крекери ароматизовани зачинима; крепе 

(танке палачинке); палачинке; чипс [производи од 

житарица]; пите; крекери; кроасани; пекарски 

производи; соли, зачини, ароме и додаци јелу; 

пуњене ролнице од пецива; слано пециво; чипс на 

бази житарица; јела сушена смрзавањем чији је 

главни састојак тестенина; јела сушена смрзавањем 

чији је главни састојак рижа; јела која се састоје 

превасходно од тестенине; пица; готова јела која 
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садрже тестенину; киш; равиоли; храна за ужину на 

бази житарица; грицкалице од житарица; канапеи; 

слани тарт; штанглице од житарица и енергетске 

штанглице; слаткиши, бомбоне и жвакаће гуме; хлеб; 

пецива, колачи, торте и кекс (колачићи); чоколада; 

посластичарски сладоледи; шећери, природни 

заслађивачи, надеви и преливи од шећера и 

слаткиша, мед; пчелињи восак [прополис] за људску 

употребу; кафа, чајеви и какао и замена за исте; 

канелони (шупљи ваљци од теста); кисело тесто; 

тесто за хлеб; тесто за пицу; бисквит торта; 

конзервирана паста; шкољке од тестенине; сусам 

паста [зачини]; пуњена паста; инстант нудле; тесто за 

кекс; сушене и свеже тестенине, резанци и кнедле; 

шпагете; прерађена киноа; мрвљена пшеница. 

Кл. 35:  комерцијална администрација  у вези са 

лиценцирањем производа и услуга трећих лица; 

помоћ у управљању пословним активностима; 

консултације у вези са пословним управљањем; 

консултације у вези са професионалним пословањем; 

презентација робе; помоћ у комерцијалном или 

индустријском управљању; пружање пословних 

информација путем веб-сајта; услуге  маркетинга; 

организација изложби у комерцијалне или рекламне 

сврхе; презентација робе путем комуникационих 

медија, у сврхе малопродаје; промоција продаје за 

трећа лица; рекламирање; пословне саветодавне 

услуге у вези са успостављањем и вођењем 

франшиза; консултације у вези са пословним 

управљањем везаним за франшизе; прикупљање 

различите робе за трећа лица (не укључујући њен 

транспорт), наиме меса, рибе, морских плодова, 

шкољки, млечних производа и њихових замена, јаја 

и производа од јаја, јестивих уља и масти, обрађеног 

воћа, печурки и поврћа (укључујући орашасте 

плодове и махунарке), супа и бујона, месних 

прерађевина, омогућавајући купцима да лако 

прегледају и купе ту робу; прикупљање различите 

робе за трећа лица (не укључујући њен транспорт), 

наиме брашна и производа од житарица, хлеба, 

тестенина, кекса, пецива и слаткиша, квасца, прашка 

за пециво, кафе, чаја, кака и вештачке кафе, пиринча, 

тапиоке и сагоа, сладоледа, шећера, меда, меласе, 

соли, сенфа, сирћета, сосева (додаци исхрани), 

зачина, леда, алкохолних и безалкохолних пића; 

малопродаја и велепродаја (не укључујући 

транспорт) брашна и производа од житарица, хлеба, 

тестенина, кекса, пецива и слаткиша; малопродаја и 

велепродаја (не укључујући транспорт) одеће, 

постељине, торби, свећа, прибора за јело, шоља, 

чаша за пиће, послужавника, сервиса за чај, сервиса 

за кафу (стоно посуђе), прибора за потребе 

домаћинства, ваза, ручних алата за резање, бушење, 

оштрење и третирање површина; прикупљање 

различите робе за трећа лица, наиме одеће, 

постељине, торби, свећа, прибора за јело, шоља, 

чаша за пиће, послужавника, сервиса за чај, сервиса 

за кафу (стоно посуђе), прибора за потребе 

домаћинства, ваза, ручних алата за резање, бушење, 

оштрење и третирање површина; малопродаја и 

велепродаја (не укључујући транспорт) намирница; 

горе наведене услуге које се пружају путем 

малопродајних аутлет радњи, велепродајних 

продавница, каталога за наручивање путем поште 

или путем електронских медија, преко веб-сајта или 

телевизијских програма за куповину.  
 

(111) 78734 (181) 20.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2025 (220) 20.12.2019. 

 (151) 28.04.2020. 

(732) PETAR PLUS DOO NOVA GAJDOBRA, 

Маршала Тита 27, Нова Гајдобра, RS 

(540) 

 

(531) 03.07.01; 03.07.24; 27.05.01  

(511) Кл. 18:  кожа и имитација коже; животињске 

коже и крзна; пртљажне и торбе за ношење; 

кишобрани и сунцобрани; штапови за ходање; 

бичеви,сарачка и седларска опрема; огрлице, 

поводци и одећа за животиње; производи од коже а 

нарочито: футроле од коже, козметичке торбице 

празне, футроле за кључеве, ручне торбице, путне 

торбе/актовке, футроле за кредитне картице (новчаници), 

женске ташне, футроле (етуи) за визит карте, кожни 

каишеви, џепни новчаници, спортске торбе.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови; малопродаја и 

велепродаја производа од коже а нарочито: футроле 

од коже, козметичке торбице празне, футроле за 

кључеве, ручне торбице, путне торбе, актовке, 

футроле за кредитне картице (новчаници), женске 

ташне, футроле (етуи) за визит карте, кожни 

каишеви, џепни новчаници, спортске торбе.  
 

(111) 78735 (181) 23.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2033 (220) 23.12.2019. 

 (151) 29.04.2020. 

(732) Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home 

Limited, 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 

3UH, UK 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.15; 26.01.20; 27.05.01; 27.05.04; 

27.05.11; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, зелена, жута  

(511) Кл. 3:  препарати за парфимисање ваздуха; 

дифузори од трске; потпури, етерична уља за 

парфимисање или ароматизацију ваздуха; тамјан; купе 

од тамјана; штапићи од тамјана; кесице са тамјаном; 

спрејеви од тамјана; топиви восак са мирисом; спрејеви 

за парфимисање просторије; препарати за парфимисање 

или ароматизацију ваздуха; допуне за електричне и 

неелектричне распршиваче мириса за просторије.  

Кл. 4:  свеће; свеће са аромом и миришљаве свеће.  

Кл. 5:  препарати за освежавање ваздуха; освеживачи 

ваздуха за аутомобил; препарати за прочишћавање 

ваздуха; дезодоранси који нису за личну употребу; 

препарати за дезодорисање ваздуха; препарати за 

неутрализовање, спречавање, блокирање или 

маскирање непријатних мириса; препарати за 

неутрализовање непријатних мириса за употребу на 

теписима, текстилима, санитаријама и за ваздух; 

препарати против непријатних мириса за употребу у 

водокотлићима и тоалетним шољама.  

Кл. 11:  апарати и инструменти, сви за парфимисање, 

прочишћавање или освежавање ваздуха; јединице за 

дозирање и дифузори за собне мирисе; делови и 

опрема за сву наведену робу.  
 

(111) 78736 (181) 23.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2032 (220) 23.12.2019. 

 (151) 29.04.2020. 

(732) Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home 

Limited, 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 

3UH, UK 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

BOTANICA BY AIR WICK 

(511) Кл. 3:  препарати за парфимисање ваздуха; 

дифузори од трске; потпури, етерична уља за 

парфимисање или ароматизацију ваздуха; тамјан; купе 

од тамјана; штапићи од тамјана; кесице са тамјаном; 

спрејеви од тамјана; топиви восак са мирисом; спрејеви 

за парфимисање просторије; препарати за парфимисање 

или ароматизацију ваздуха; допуне за електричне и 

неелектричне распршиваче мириса за просторије.  

Кл. 4:  свеће; свеће са аромом и миришљаве свеће.  

Кл. 5:  препарати за освежавање ваздуха; освеживачи 

ваздуха за аутомобил; препарати за прочишћавање 

ваздуха; дезодоранси који нису за личну употребу; 

препарати за дезодорисање ваздуха; препарати за 

неутрализовање, спречавање, блокирање или 

маскирање непријатних мириса; препарати за 

неутрализовање непријатних мириса за употребу на 

теписима, текстилима, санитаријама и за ваздух; 

препарати против непријатних мириса за употребу у 

водокотлићима и тоалетним шољама.   

Кл. 11:  апарати и инструменти, сви за парфимисање, 

прочишћавање или освежавање ваздуха; јединице за 

дозирање и дифузори за собне мирисе; делови и 

опрема за сву наведену робу.  
 

(111) 78737 (181) 09.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1934 (220) 09.12.2019. 

 (151) 29.04.2020. 

(300) DZ/T/2019/003065  18.06.2019.  DZ. 

(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 

Little Falls Drive, Suite 100  , Wilmington  DE 19808-

1674 , US 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Beograd 

(540) 

 

(531) 26.01.04; 26.02.01; 26.02.08; 27.05.01; 29.01.06; 29.01.07 

(591) светло браон, бела, светло сива, тамно сива  

(511) Кл. 34:  цигарете; дуван, сиров или прерађен; 

резани дуван; дуван за луле; производи од дувана; 

замене за дуван (које нису за употребу у медицини); 

цигаре; цигарилоси; упаљачи за цигарете; упаљачи за 

цигаре; шибице; производи за пушаче; папир за 

цигарете; тубе за цигарете; филтери за цигарете; 

џепне машинице за мотање цигарета; ручне 

машинице за пуњење папирних туба дуваном; 

електронске цигарете; течност за електронске 

цигарете; производи од дувана који се загревају.  
 

(111) 78738 (181) 05.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1967 (220) 05.12.2019. 

 (151) 29.04.2020. 

(732) "BORAC MM 1993" d.o.o., Индустријска зона 

б.б., 37214 Појате, RS 

(540) 
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(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.04; 27.05.25; 29.01.04; 29.01.06 

(591) плава, бела.  

(511) Кл. 9:  алармна звона, електрична; бакарна жица, 

изолована; батерије, електричне; батерије за 

осветљавање; браве, електричне; временски прекидачи, 

аутоматски; детектори дима; електрична звона на 

вратима; електричне жице; електричне спојнице; 

електричне утичнице; електрични адаптери; електрични 

апарати за даљинско паљење; електрични водови; 

електрични каблови; електрични колектори; електрични 

претварачи; електрични проводници; електрични 

утикачи; електрични цевоводи; звона [упозоравајући уре 

аји]; инвертори струје; индикатори губитка струје; 

индуктори [за струју]; интегрисана кола; исправљачи 

струје; коаксијални каблови; конектори [струјни]; 

контакти, електрични; контакти за електричне линије; 

контролне табле [за струју]; материјали за електричне 

водове [жице, каблови]; мерни инструменти; осигурачи; 

отпорници, електрични; прекидачи, електрични; 

прекидачи струјног кола; разводна кутија [струјна]; 

разводна кућишта [узидне дозне][струја]; разводне 

кутије [за струју]; разводне табле; разводне табле [за 

струју]; разводни ормани [за струју]; разводни прстенови 

за електричне водове; релеји, електрични; соларне 

батерије; соларне плоче за производњу електричне 

енергије; спојнице за жице [за струју].  

Кл. 11:  апарати за грејање; апарати за грејање, 

електрични; апарати и инсталације за осветљавање; 

вентилатори [за климатизацију]; висеће лампе; грејна 

тела; грла електричних сијалица; електричне лампе; 

лампе; лампе рефлектори; лампе са светлосним 

луком; ЛЕД диоде, уређаји за осветљење; нити за 

електричне сијалице; плафонска светла; подне 

лампе; рефлектори; светлеће цеви за осветљавање; 

светлећи бројеви за куће; сијалице; сијалице, 

електричне; фењери за осветљавање; чеоне лампе.   

Кл. 35:  услуге набавке за трећа лица [куповина 

производа и услуга за друге пословне субјекте]; 

услуге посредовања у трговини; маркетинг; 

оглашавање; презентација робе.   
 

(111) 78739 (181) 16.01.2030. 

(210) Ж- 2020-38 (220) 16.01.2020. 

 (151) 29.04.2020. 

(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET, 

MARKETING I POSREDOVNAJE INPHARM CO 

DOO BEOGRAD, Батајнички друм 23, 11080 Земун, RS 

(540) 

CitrIN 

(511) Кл. 5:  фармацеутски, медицински и 

ветеринарски препарати; дијететска храна и 

супстанце прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу, храна за бебе; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње.  

(111) 78740 (181) 16.01.2030. 

(210) Ж- 2020-39 (220) 16.01.2020. 

 (151) 29.04.2020. 

(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET, 

MARKETING I POSREDOVNAJE INPHARM CO 

DOO BEOGRAD, Батајнички друм 23, 11080 Земун, 

RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17  

(511) Кл. 5:  фармацеутски, медицински и 

ветеринарски препарати; дијететска храна и 

супстанце прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу, храна за бебе; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње.  
 

(111) 78741 (181) 23.01.2030. 

(210) Ж- 2020-73 (220) 23.01.2020. 

 (151) 29.04.2020. 

(732) Solas Science & Engineering Co., Ltd., No. 37, 

35th Road, Taichung Industrial Park, Taichung, Taiwan, 

R.O.C., TW 

(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица, 

Маријана П. Козакијевић, Мара В. Jанковић, 

Влајковићева 28, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.13; 27.05.01; 27.05.04  

(511) Кл. 12:  пропелер за чамце; импелер за чамце, 

пропелери за чамце за ванбродски и крмени 

погонски мотор; осовине пропелера за чамце; 

погонско вратило за чамце, лежајеви кормила; 

глисери; моторни чамци; чамци на млазни погон; 

јахте; направе за поринуће бродова; једрилице; 

моторне скије; лични млазни чамци и скутери за 

воду; пропелер за скутере за воду; импелер за 

скутере за воду.   
 

(111) 78742 (181) 25.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2059 (220) 25.12.2019. 

 (151) 29.04.2020. 

(732) Владимир Добријевић and Слободан 

Вујасић, Новоградска 47, 11000 Београд, Земун, RS i 

Пећиначка 23, 11000 Београд, Земун, RS 
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(740) Адвокат Урош Недељковић, Браће Јерковић 

145, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.05.23; 01.13.01; 26.01.16; 26.15.01; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06  

(591) тамно црвена, црна и сива  

(511) Кл. 3:  козметичи препарати; гелови за масажу 

који нису за медицинску употребу.  

Кл. 10:  апарати за масажу; апарати за естетску 

масажу; терапеутски и помоћни уређаји за 

хендикепиране особе.   

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; објављивање рекламних текстова; 

рекламирање.  

Кл. 41:  услуга пружања обуке; обука; образовне 

услуге.  
 

(111) 78743 (181) 15.01.2030. 

(210) Ж- 2020-19 (220) 15.01.2020. 

 (151) 29.04.2020. 

(732) Qatar Airways Group (Q.C.S.C), Qatar Airways 

Tower, Airport Road P.O. Box 22550, Doha, QA 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића 

3, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 03.04.11; 03.04.13; 27.05.01; 27.05.10; 28.01.00 

(511) Кл. 16:  vизит карте, периодични часописи, 

возне карте, блокови (карнети).  

Кл. 39:  pревоз; паковање и складиштење робе; 

организовање путовања, наиме, авионског превоза, 

организовање крстарења, организовање излета, 

резервације места за путнике, курирске услуге, 

организовање путовања и превоза путника, 

резервације превоза, упутства (обавештења) о 

превозу.  
 

(111) 78744 (181) 29.01.2030. 

(210) Ж- 2020-102 (220) 29.01.2020. 

 (151) 29.04.2020. 

(732) Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret 

Anonim Sirketi , Cumhuriyet Mahallesi 2253, Sokak. 

No.11, Gebze/Kocaeli, Istanbul 41400, TR 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

OLIPS 

(511) Кл. 30:  немедицински кондиторски производи; 

чоколада; чоколадни кондиторски производи; слаткиши 

од шећера, укључујући слаткише од слатког корена 

(сладића), карамеле, желе; смрзнути кондиторски 

производи; расхлађени кондиторски производи; 

сладолед; лед; десерти; колачи; бисквити и вафли; 

жвакаће гуме и жвакаће гуме за прављење балона.  
 

(111) 78745 (181) 30.01.2030. 

(210) Ж- 2020-112 (220) 30.01.2020. 

 (151) 29.04.2020. 

(732) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, 

dioničko društvo  Jukićeva 53, 71000, Sarajevo , BA 

(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28, 11000, 

Београд 

(540) 

LUMINEL 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 78746 (181) 19.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2015 (220) 19.12.2019. 

 (151) 29.04.2020. 

(732) MIP METRO Group Intellectual Property 

GmbH & Co. KG, Metro-Strasse 1, 40235 Düsseldorf, DE 

(740) Зоран Д. Граовац, адвокат, Миријевски венац 4, 

11160, Београд 

(540) 

Les Cascades 

(511) Кл. 33:  вина; пенушава вина; алкохолна пића 

(осим пива).  
 

(111) 78747 (181) 15.01.2030. 

(210) Ж- 2020-21 (220) 15.01.2020. 

 (151) 29.04.2020. 

(732) Qatar Airways Group (Q.C.S.C), Qatar Airways 

Tower, Airport Road P.O. Box 22550, Doha, QA 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића 

3, 11040, Београд 

(540) 
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(531) 26.11.21; 27.05.01; 27.05.10; 28.01.00  

(511) Кл. 16:  визит карте, периодични часописи, 

возне карте, блокови (карнети).  

Кл. 39:  превоз; паковање и складиштење робе; 

организовање путовања, наиме, авионског превоза, 

организовање крстарења, организовање излета, 

резервације места за путнике, курирске услуге, 

организовање путовања и превоза путника, резервације 

превоза, упутства (обавештења) о превозу.   
 

(111) 78748 (181) 16.01.2030. 

(210) Ж- 2020-29 (220) 16.01.2020. 

 (151) 29.04.2020. 

(300) 078297   29.07.2019.  JM. 

(732) British American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe House,  4 Temple Place  , London,  WC2R 2PG , UK 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

GLO HYPER 

(511) Кл. 34:  цигарете; дуван, сиров или прерађен; 

производи од дувана; замене за дуван (које нису за 

употребу у медицини); цигаре, цигарилоси; упаљачи; 

шибице; производи за пушаче; папир за цигарете; 

тубе за цигарете; филтери за цигарете; џепне 

машинице за мотање цигарета; ручне машинице за 

пуњење папирних туба дуваном; електронске 

цигарете; патрони (кертриџи) за електронске 

цигарете; течност за електронске цигарете; 

производи од дувана који се загревају; уређаји и 

њихови делови који служе за загревање дувана; 

замене дувана које се удишу; цигарете које садрже 

замене дувана; табакере; кутије за цигарете; снус са 

дуваном; бурмут са дуваном; снус без дувана; 

бурмут без дувана; врећице никотина без дувана за 

оралну употребу (које нису за употребу у медицини).  
 

(111) 78749 (181) 25.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2057 (220) 25.12.2019. 

 (151) 29.04.2020. 

(732) SPORTSKE NET DOO KRAGUJEVAC, Др. 

Зорана Ђинђића број 8, 2 спрат, број 9, Крагујевац, RS 

(740) Адвокат Ненад Константиновић, Вука 

Караџића 8, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.02; 24.17.02; 25.07.21; 27.05.01; 27.05.17; 

27.05.21; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06  

(591) тамно плава, светло плава, бела; Paua (Blue), 

Scooter (Blue), Rhino (Blue) и Spun Pearl (Blue)  

(511) Кл. 35:  оглашавање; рекламирање преко плаката, 

ажурирање огласних материјала, непосредно 

оглашавање путем поште, објављивање рекламних 

текстова, оглашавање, рекламирање, рекламирање на 

радију, пословна истраживања, услуге односа са 

јавношћу, рекламирање преко телевизије, маркетиншка 

истраживања, компјутерско управљање подацима, 

професионалне пословне консултације, вођење послова; 

пословно управљање, пословне информације, 

испитивање јавног мњења економске прогнозе, 

изнајмљивање огласног простора на интернету, 

промоција продаје за друге, обрада текста, услуге 

претплате на новине за друге, прикупљање информација 

у компјутерске базе података, системација информација 

у компјутерским базама података, онлајн рекламирање 

на рачунарској мрежи, претраживање података у 

рачунарским датотекама за друге, изнајмљивање 

времена за рекламирање у средствима комуникације, 

прикупљање статистичких података, услуге графичке 

обраде материјала за рекламне сврхе, оптимизација 

претраживача за промоцију продаје, оптимизација 

саобраћаја са Интернет странице, оглашавање плаћањем 

по клику [рау рег click оглашавање], услуге посредовања 

у трговини, ажурирање и одржавање податкама у 

рачунарским базама података, пружање пословних 

информација путем Интернет странице, обезбеђивање 

онлајн тржишта за купце и продавце роба и услуга, 

дизајнирање рекламног материјала, промоција робе и 

услуга кроз спонзорисање спорских догађаја, циљни 

маркетинг, услуге односа са медијима.  

Кл. 38:  телекомуникације (телекомуникацијске 

услуге које се пружају путем платформи и портала 

на интернету и других медија, интернет 

комуникација, аудио емитовање путем интернета, 

видео емитовање путем интернета), пренос порука 

путем електронских медија, телекомуникацијске 

услуге које се пружају путем интернет платформи и 

портала, интернет комуникација, аудио емитовање 

путем интернета, видео емитовање путем интернета, 

пренос информација путем интернета, пренос 

података путем интернета, пренос порука путем 

интернета, пренос текста путем интернета, слање 

порука, емитовање телевизијских програма, 

комуникација преко рачуна рских терминала, пренос 

порука и слика посредством рачунара, комуникација 

преко мреже оптичких влакана, сателитски пренос, 

форуми [причаонице] на друштвеним мрежама, 

пренос дигиталних датотека, бежично емитовање, 

пружање услуга онлајн форума, стриминг [проток] 

података, радио комуникације, пренос видео 

садржаја на захтев, пренос порука путем 

електронских медија.   
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Кл. 41:  услуге продукције радијских и телевизијских 

програма за интернет и друге медије; организовање и 

вођење догађаја из области спорта; пружање 

информација које се односе на спорт; пружање 

информација о спорту путем интернет странице; 

пружање информација у вези спорта и спортских 

догађаја; услуге забаве у виду телевизијских 

програма уживо из области спорта.   
 

(111) 78750 (181) 25.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2058 (220) 25.12.2019. 

 (151) 29.04.2020. 

(732) SPORTSKE NET DOO KRAGUJEVAC, Др. 

Зорана Ђинђића број 8, 2 спрат, број 9, Крагујевац, RS 

(740) Адвокат Ненад Константиновић, Вука 

Караџића 8, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.10; 27.05.17; 

27.05.24; 29.01.04; 29.01.06  

(591) јарко плава, тамно плава, светло плава, бела, 

сива;  Dark Cerulean (Blue), Mischka (Grey), 

Wedgewood (Blue)  

(511) Кл. 35:  оглашавање; рекламирање преко 

плаката, ажурирање огласних материјала, 

непосредно оглашавање путем поште, објављивање 

рекламних текстова, оглашавање, рекламирање, 

рекламирање на радију, пословна истраживања, 

услуге односа са јавношћу, рекламирање преко 

телевизије, маркетиншка истраживања, компјутерско 

управљање подацима, професионалне пословне 

консултације, вођење послова; пословно управљање, 

пословне информације, испитивање јавног мњења 

економске прогнозе, изнајмљивање огласног 

простора на интернету, промоција продаје за друге, 

обрада текста, услуге претплате на новине за друге, 

прикупљање информација у компјутерске базе 

података, системација информација у компјутерским 

базама података, онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи, претраживање података у рачунарским 

датотекама за друге, изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације, 

прикупљање статистичких података, услуге 

графичке обраде материјала за рекламне сврхе, 

оптимизација претраживача за промоцију продаје, 

оптимизација саобраћаја са Интернет странице, 

оглашавање плаћањем по клику [рау рег click 

оглашавање], услуге посредовања у трговини, 

ажурирање и одржавање податкама у рачунарским 

базама података, пружање пословних информација 

путем Интернет странице, обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга, 

дизајнирање рекламног материјала, промоција робе и 

услуга кроз спонзорисање спорских догађаја, циљни 

маркетинг, услуге односа са медијима.  

Кл. 38:  телекомуникације (телекомуникацијске услуге 

које се пружају путем платформи и портала на интернету 

и других медија, интернет комуникација, аудио 

емитовање путем интернета, видео емитовање путем 

интернета), пренос порука путем електронских медија, 

телекомуникацијске услуге које се пружају путем 

интернет платформи и портала, интернет комуникација, 

аудио емитовање путем интернета, видео емитовање 

путем интернета, пренос информација путем интернета, 

пренос података путем интернета, пренос порука путем 

интернета, пренос текста путем интернета, слање порука, 

емитовање телевизијских програма, комуникација преко 

рачуна рских терминала, пренос порука и слика 

посредством рачунара, комуникација преко мреже 

оптичких влакана, сателитски пренос, форуми 

[причаонице] на друштвеним мрежама, пренос 

дигиталних датотека, бежично емитовање, пружање 

услуга онлајн форума, стриминг [проток] података, 

радио комуникације, пренос видео садржаја на захтев, 

пренос порука путем електронских медија.   

Кл. 41:  услуге продукције радијских и телевизијских 

програма за интернет и друге медије; организовање и 

вођење догађаја из области спорта; пружање 

информација које се односе на спорт; пружање 

информација о спорту путем интернет странице; 

пружање информација у вези спорта и спортских 

догађаја; услуге забаве у виду телевизијских 

програма уживо из области спорта.   
 

(111) 78751 (181) 24.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2049 (220) 24.12.2019. 

 (151) 29.04.2020. 

(732) ENERGY STAR INTERNATIONAL DOO 

BEOGRAD (SAVSKI VENAC), Немањина 4/9, 

Савски Венац, RS 

(740) Адвокат Марко Вукмировић, Мурска бр. 1, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 27.05.09; 27.05.25; 28.05.00  

(511) Кл. 33:  вина, појачана вина; јабуковача, 

крушковача; жестока пића, ликери.  
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(111) 78752 (181) 15.01.2030. 

(210) Ж- 2020-20 (220) 15.01.2020. 

 (151) 04.05.2020. 

(732) AZIMEN DOO BEOGRAD (STARI GRAD), 

Карађорђева 2-4, 11000 Београд, RS 

(740) Адвокат Марко Јојић, Браничевска 6,  

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 09.01.07; 26.11.12; 27.05.10; 27.05.25; 29.01.01; 29.01.04 

(591) плаво-црвена  

(511) Кл. 35:  оглашавање, рекламирање.   

Кл. 41:  услуге ноћних клубова (забава).   

Кл. 43:  услуге ресторана, услуге ресторана за 

самопослуживање; услуге снек-барова, услуге 

барова; услуге кафеа, услуге кафетерија, услуге 

кантина; услуге обезбеђивања хране и пића.   
 

(111) 78753 (181) 15.01.2030. 

(210) Ж- 2020-24 (220) 15.01.2020. 

 (151) 04.05.2020. 

(732) Милош Живановић, ул. Др Пантића 117/б, 

14000 Ваљево, RS 

(540) 

ЗЛАТНЕ КАПИ 

(531) 28.05.00  

(511) Кл. 29:  џемови, мармеладе, пекмез, ајвар, 

кувано поврће, кувано воће, компоти, конзервисано 

воће и поврће, воћни желе, воћна пулпа, парадајз 

пире, сок од парадајза, млевени парадајз, кечап.   

Кл. 30:  пића на бази кафе, умак од парада иза, кечап.  

Кл. 32:  воћни сокови, воћни сирупи на 

разблаживање, безалкохолни воћни напици, сокови 

од поврћа, безалкохолна пића, освежавајућа 

безалкохолна пића, пиво, воде, минерална вода, 

смутис.   
 

(111) 78754 (181) 24.01.2030. 

(210) Ж- 2020-76 (220) 24.01.2020. 

 (151) 05.05.2020. 

(732) Intercontinental Great Brands LLC, 100 

Deforest Avenue , East Hanover NJ 07936, US 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

BELVITA 

(511) Кл. 30:  пецива; слаткиши; брашно и производи 

од житарица; хлеб; двопек; кекс; кекс штанглице; 

крекери; чоколадне плочице и грицкалице у облику 

плочица, наиме плочице од житарица, плочице за 

доручак, слаткиши у облику плочица, плочице од 

орашастих плодова, енергетске плочице, протеинске 

плочице, плочице са ниским садржајем угљених 

хидрата; плочице од житарица са јогуртом; плочице 

од житарица са млеком; плочице од житарица са 

воћем; јогурт плочице и дијететске плочице; плочице 

од житарица са чоколадом; бисквити; сладолед на 

воденој основи; сладоледи; кондиторски производи 

од шећера; смрзнути кондиторски производи; 

сладолед; десерти; смрзнути десерти; охлађени 

десерти; колачи; мрвљени кекс; пекарски производи.  
 

(111) 78755 (181) 04.04.2029. 

(210) Ж- 2019-510 (220) 04.04.2019. 

 (151) 08.05.2020. 

(732) ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И 

УСЛУГЕ ИГГИ ПЕРЦЕПТ ДОО ЕКСПОРТ-

ИМПОРТ ВАЉЕВО, Косте Андрића 14, 14000 

Ваљево, RS 

(540) 

 

(531) 03.07.13; 03.07.24; 27.05.02; 27.05.04; 29.01.01; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) наранџаста, плава, сива, бела.  

(511) Kл. 18: кожа и имитација коже, кофери и путне 

торбе, сарачка и седларска роба. 

Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу 
 

(111) 78756 (181) 27.08.2029. 

(210) Ж- 2019-1319 (220) 27.08.2019. 

 (151) 08.05.2020. 

(732) NEVENA COLOR DOO, Главна 7-9, 21220, 

21220 Бечеј, RS 

(540) 

 

(531) 25.05.25; 25.12.25; 27.05.25; 27.07.01; 29.01.02; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) сива, црна и жута.  
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(511) Кл. 2: боја за заштиту и декорацију металних 

површина, антикорозивна средства; боје за 

екстеријере; боје за ентеријере; боје за заштитне 

слојеве; боје за индустријску опрему и машине. 
 

(111) 78757 (181) 26.07.2029. 

(210) Ж- 2019-1176 (220) 26.07.2019. 

 (151) 11.05.2020. 

(732) Carnegie Mellon University, 5000 Forbes 

Avenue, 15213 Pittsburgh, Pensylvania, US 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

CERT 

(511) Кл. 16:  штампане публикације, наиме, 

обавештења, билтени, сажеци вести, стручни савети 

и упутства, све из области сигурности података 

складиштених у рачунару.  

Кл. 41:  услуге образовања, наиме, одржавање 

семинара, стручних састанака, конференција и 

радионица, све из области сигурности података 

складиштених у рачунару.  

Кл. 42:  услуге консултација, наиме, пружање помоћи, 

стручних савета и подршке у области сигурности 

података складиштених у рачунару; услуге у вези са 

рачунарима, наиме, одржавање и обезбеђивање онлајн, 

електронски-дистрибуираних листа електронске поште, 

обавештења, билтена и сажетака вести из области 

сигурности података складиштених у рачунару.  
 

(111) 78758 (181) 29.11.2029. 

(210) Ж- 2019-1896 (220) 29.11.2019. 

 (151) 11.05.2020. 

(732) MIS Quality Management Corp. , 7 World Trade 

Centre, 250 Greenwich Street,, New York, New York 

10007,, US 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87, 

11040, 11000 Београд 

(540) 

MOODY’S 

(511) Кл. 9:  рачунарски софтвер за мерење и управљање 

ризицима, анализа и структурирање финансијског и 

кредитног ризика, анализа, управљање, моделирање и 

сервисирање финансијских инструмената и портфолија; 

софтвер мобилних апликација за пружање информација 

о кредитним рејтинзима и финансијским и економским 

истраживањима и анализама.   

Кл. 16:  штампане публикације, наиме, периодичне 

публикације, памфлети, истраживања, извештаји и 

билтени у области кредитних рејтинга, финансијске 

и економске анализе и управљања финансијским 

ризицима.  

Кл. 35:  услуге економског предвиђања и анализе; 

услуге истраживања тржишта у погледу процене 

производа и продаје за друге.  

Кл. 36:  Услуге издавање рејтинга који означавају 

релативни квалитет улагања корпоративних и 

државних обвезница, управљаних инвестиционих 

фондова и других дужничких инструмената и хартија 

од вредности; услуге пружања финансијских и 

економских истраживања, анализа, управљања 

финансијским ризицима и саветодавних услуга у 

вези са кредитним и другим финансијским ризицима. 

Кл. 41:  услуге пружања онлајн електронских 

публикација које се не могу даунлоудовати, наиме, 

периодичних публикација, памфлета, истраживања, 

извештаја и билтена у области финансијске и 

економске анализе и управљања финансијским 

ризицима; образовне услуге, наиме, услуге пружања 

обуке под водством инструктора и онлајн обуке у 

областима банкарства и кредита, тржишта капитала, 

корпоративних финансија, структурираних 

производа и деривата, управљања и анализе ризика и 

личног и професионалног развоја и дистрибуције 

материјала за обуку у вези с тим.  

Кл. 42:  услуге софтвера (СааС) као услуге у вези са 

софтвером који се користи за мерење и управљање 

ризицима, анализом финансијских и кредитних ризика, 

и софтвером који се користи за структурирање, 

анализу, управљање, моделирање и сервисирање 

финансијских инструмената и портфолија; Услуге 

софтвера (СааС) као услуге у вези са софтвером за 

мобилне апликације који пружа информације о 

кредитним рејтинзима и финансијска и економска 

истраживања и анализе; услуге развоја, одржавања, 

подршке и прилагођавања у вези са софтвером који се 

користи за мерење и управљање ризицима и анализом 

финансијских и кредитних ризика и софтвером који се 

користи за структурирање, анализу, управљање, 

моделирање и сервисирање финансијских 

инструмената и портфолија.  
 

(111) 78759 (181) 23.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2035 (220) 23.12.2019. 

 (151) 11.05.2020. 

(732) Родић Радисав  , Пут за равни гај 13 ,  

Београд, Рипањ, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.14; 27.05.01; 27.05.04; 28.05.00  

(511) Кл. 16:  хартија, картон; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал; лепила за канцеларијске и 

кућне потребе; уметнички материјали; кичице; 
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писаће машине и канцеларијски реквизити; 

материјали за обуку и наставу; пластични материјали 

за паковање; штампарска слова; клишеи.   

Кл. 35:  оглашавање, вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.   

Кл. 38:  телекомуникације.  
 

(111) 78760 (181) 16.01.2030. 

(210) Ж- 2020-36 (220) 16.01.2020. 

 (151) 11.05.2020. 

(732) Galenika a.d., Батајнички друм бб,  

11080, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.01.01; 02.01.16; 25.07.07; 26.01.16; 26.04.14; 

26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, црвена, сребрна, сива и бела  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 78761 (181) 16.01.2030. 

(210) Ж- 2020-35 (220) 16.01.2020. 

 (151) 11.05.2020. 

(732) Galenika a.d., Батајнички друм бб,  

11080, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.03.18; 01.15.05; 01.15.15; 02.05.06; 02.07.12; 

02.09.15; 24.13.09; 26.03.04; 26.03.07; 27.05.01; 

29.01.02; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, сива, жута и бела  

(511) Кл. 3:  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати.  

Кл. 5:  Фармацеутски препарати;   
 

(111) 78762 (181) 16.01.2030. 

(210) Ж- 2020-34 (220) 16.01.2020. 

 (151) 11.05.2020. 

(732) Galenika a.d., Батајнички друм бб,  

11080, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 02.07.16; 25.07.07; 26.01.17; 26.01.24; 

27.05.01; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, сребрна, сива, наранџаста и бела  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 78763 (181) 30.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2093 (220) 30.12.2019. 

 (151) 11.05.2020. 

(732) ДИЈАМАНТ АД за производњу уља, масти и 

маргарина Зрењанин, Темишварски друм 14,  

23000 Зрењанин, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 01.15.24; 08.01.06; 08.03.06; 25.01.01; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.02; 

29.01.04; 29.01.08  

(591) плава (циан), црвена (магента), жута (јелоу), 

црна (блек), плава (пантоне рефлекс блу ц), плава (2235 ц)  

(511) Кл. 29:  маргарин.  
 

(111) 78764 (181) 20.09.2029. 

(210) Ж- 2019-1442 (220) 20.09.2019. 

 (151) 11.05.2020. 

(732) Atlantic Štark doo Beograd, Булевар Пека 

Дапчевића 29, 11000 Београд, RS. , RS 

(540) 
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(531) 05.07.06; 08.01.09; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.06; 

29.01.07; 29.01.08  

(591) црвена, црна, окер, бела  

(511) Кл. 30:  флипс, производи од житарица, колачи, 

посластице, сладоледи, чоколаде, кекс, бисквит, 

вафел производи.  
 

(111) 78765 (181) 16.01.2030. 

(210) Ж- 2020-33 (220) 16.01.2020. 

 (151) 11.05.2020. 

(732) Galenika a.d., Батајнички друм бб,  

11080, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.01.01; 02.01.16; 25.07.07; 26.01.16; 26.04.14; 

26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, црвена, сребрна, сива и бела  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 78766 (181) 20.09.2029. 

(210) Ж- 2019-1440 (220) 20.09.2019. 

 (151) 11.05.2020. 

(732) Atlantic Štark doo Beograd, Булевар Пека 

Дапчевића 29, 11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.07.06; 08.01.09; 24.17.06; 27.05.01; 27.05.10; 

29.01.01; 29.01.05; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08  

(591) црвена, црна, окер, бела, љубичаста  

(511) Кл. 29:  прерађени кикирики.  

Кл. 30:  флипс, производи од житарица, колачи, посластице, 

сладоледи, чоколаде, кекс, бисквит, вафел производи.  
 

(111) 78767 (181) 20.09.2029. 

(210) Ж- 2019-1441 (220) 20.09.2019. 

 (151) 11.05.2020. 

(732) Atlantic Štark doo Beograd , Булевар Пека 

Дапчевића 29, 11000 Београд , RS 

(540) 

 

(531) 05.07.06; 08.01.09; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.01; 

29.01.06; 29.01.07; 29.01.08  

(591) црвена, црна, окер, бела  

(511) Кл. 30:  флипс, производи од житарица, колачи, 

посластице, сладоледи, чоколаде, кекс, бисквит, 

вафел производи.  
 

(111) 78768 (181) 10.01.2030. 

(210) Ж- 2020-4 (220) 10.01.2020. 

 (151) 11.05.2020. 

(732) EWE COMP DOO PREDUZEĆE ZA 

PROIZVODNJU I MONTAŽU RAČUNARSKE I 

TELEKOMUNIKACIONE OPREME BEOGRAD 

(ZEMUN), Цара Душана 212, Београд, Земун, RS 

(740) Адвокат Стефан Д. Лакићевић, Пере 

Велимировића 10А, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01  

(511) Кл. 9:  пројектни екрани; предајни уређаји; 

телевизијски апарати који се покрећу кованицама; 

рачунари; телевизијски апарати; телекомуникациони 

преносници; монитори (компјутерска опрема); 

ноутбук рачунари; електронске табле за обавештења; 

видео екрани; лаптоп рачунари; таблет рачунари.   

Кл. 37:  постављање и поправка електричних уређаја; 

инсталирање, одржавање и поправка машина; 

инсталација, одржавање и поправка рачунарске опреме.   
 

(111) 78769 (181) 25.02.2029. 

(210) Ж- 2019-279 (220) 25.02.2019. 

 (151) 11.05.2020. 

(732) Proton System d.o.o., Вилине воде б.б., 

Слободна зона, Београд, RS 

(540) 

VETLIVER 
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(511) Кл. 3:  козметика за животиње.  

Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски препарати, 

лекови за ветеринарску употребу, додаци исхрани, 

дијететски додаци за животиње, медицинска храна за 

животиње.  

Кл. 31:  храна за животиње, храна за јачање 

животиња.  
 

(111) 78770 (181) 16.01.2030. 

(210) Ж- 2020-32 (220) 16.01.2020. 

 (151) 11.05.2020. 

(732) Galenika a.d., Батајнички друм бб,  

11080, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.07.16; 24.17.05; 25.07.07; 26.01.17; 26.01.24; 

27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.15  

(591) тегет, плава, сребрна, сива, зелена, наранџаста, 

црвена, розе, браон, бела, градиент црвене и жуте, сфера 

у градиенту плава, љубичаста, црвена, зелена и жута  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; дијететски 

додаци.  
 

(111) 78771 (181) 16.01.2030. 

(210) Ж- 2020-31 (220) 16.01.2020. 

 (151) 11.05.2020. 

(732) Galenika a.d., Батајнички друм бб, 11080, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.03.16; 02.03.30; 25.07.07; 26.01.24; 27.05.01; 

27.05.04; 27.05.10; 29.01.15  

(591) тегет, плава, љубичаста, сребрна, сива, зелена, 

наранџаста, црвена, бела, градиент црвене и жуте, сфера 

у градиенту плава, љубичаста, црвена, зелена и жута  

 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; додаци 

исхрани.  
 

(111) 78772 (181) 16.01.2030. 

(210) Ж- 2020-30 (220) 16.01.2020. 

 (151) 11.05.2020. 

(732) Galenika a.d., Батајнички друм бб,  

11080, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 25.07.07; 26.01.06; 26.01.17; 26.01.18; 26.01.24; 

27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 27.07.01; 29.01.15  

(591) тегет, плава, сребрна, сива, зелена, наранџаста, 

црвена, браон, бела, градиент црвене и жуте, сфера у 

градиенту плава, љубичаста, црвена, зелена и жута 

(511) Кл. 5:  фармацеутски, медицински и 

ветеринарски препарати, дијететски додаци за људе 

и животиње.  
 

(111) 78773 (181) 20.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2026 (220) 20.12.2019. 

 (151) 11.05.2020. 

(732) SAILUN GROUP CO., LTD., No.588, Maoshan 

Road, Huangdao District, Qingdao City, Shandong, CN 

(740) Предраг Митровић, Аласка 36, 11080, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела  

(511) Кл. 12:  аутомобилске гуме; унутрашње гуме за 

пнеуматике; омотачи за пнеуматске гуме; тврде 

(пуне) гуме за точкове возила; гуме за точкове 

возила; газни слојеви за протектирање гума; 

централни ротирајући део точка возила; фелне за 

точкове возила; ланци против клизања; пнеуматици 

за точкове возила.  
 

(111) 78774 (181) 09.01.2030. 

(210) Ж- 2020-3 (220) 09.01.2020. 

 (151) 11.05.2020. 

(732) 2. MAJ DOO NOVI PAZAR, Авној-а 2,  

36300 Нови Пазар, RS 
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(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат, Андре Николића 

3, 11040 Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.22; 29.01.03; 

29.01.05  

(591) љубичаста, зелена  

(511) Кл. 10:  намештај посебно направљен у 

медицинске сврхе.  

Кл. 20:  намештај, огледала, окриви слике.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; малопродаја, велепродаја, извоз и увоз 

намештаја направљеног у медицинске сврхе, 

намештаја, огледала и оквира за слике.  
 

(111) 78775 (181) 13.01.2030. 

(210) Ж- 2020-13 (220) 13.01.2020. 

 (151) 11.05.2020. 

(732) NOVARTIS AG,  , 4002, Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

COUPET 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за људску 

употребу.  
 

(111) 78776 (181) 12.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1964 (220) 12.12.2019. 

 (151) 11.05.2020. 

(732) GRE Grand River Enterprises Deutschland 

GmbH, Rietzer Berg 28, 14797 Kloster Lehnin/OT 

Rietz, DE 

(740) Предраг Митровић, Аласка 36,  

11000 Београд 

(540) 

MOHAWK 

(511) Кл. 5:  производ који садрже канабис, наиме, 

уља за употребу у медицини; уља добијена од 

канабиса за употребу у медицини; канабис и 

марихуана за употребу у медицини; производ који 

садрже канабис, наиме уља, мелеми, концентроване 

пасте, тинктуре, таблете и капсуле, од којих свака 

садржи канабис за употребу у медицини; уља, 

мелеми, концентроване пасте, тинктуре, таблете и 

капсуле које садрже смоле и уља добијени из 

канабиса за употребу у медицини; нутрацеутикали 

(храна која садржи медицински корисне адитиве) за 

употребу у медицини; нутрацеутикали (храна која 

садржи медицински корисне адитиве) за употребу у 

медицини која садрже канабис; нутрацеутикали 

(храна која садржи медицински корисне адитиве)  

употребу у медицини који садрже деривате канабиса, 

наиме смоле и уља канабиса; топикалне креме за 

кожу, чврсти и течни сапуни, адитиви за купање, 

лековито биље за купање, уља за купање, креме за 

тело, уља за тело, лосиони за лице и тело, млеко за 

лице и тело, лосион за лице и препарати за негу коже 

који сви наведени садрже деривате канабиса за 

употребу у медицини; сексуални лубриканти за 

личну употребу; трансдермални фластери који 

садрже канабис за употребу у медицини; спрејеви за 

оралну употребу који садрже канабис за употребу у 

медицини; сваки горе наведени производи се користе 

за ублажавање бола, за опуштање, за смањење стреса 

и умора, за побољшање расположења, за одржавање 

општег здравља и расположења, за ублажавање 

анксиозности, за ублажавање депресије, као средство 

за помоћ при спавању; сви горе наведени производи 

такође садрже конопљу, конопљино уље или 

канабиноидом за употребу у медицини.  

Кл. 34:  деривати канабиса, наиме смоле и уља; 

канабис и марихуана за рекреативну употребу; 

производи од конопље за пушење; канабис за 

пушење; производи од канабиса за пушење; 

производи за пушаче, наиме, врећице за употребу са 

марихуаном и канабисом; производи за пушаче, 

наиме орални испаривачи за пушаче; сува 

марихуана, сув канабис; производи за пушаче, 

наиме, секачи за употребу са канабисом и 

марихуаном.  
 

(111) 78777 (181) 03.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2020 (220) 03.12.2019. 

 (151) 11.05.2020. 

(732) А1 Telekom Austria Aktiengesellschaft, 

Lassallestrasse 9, 1020 Beč, AT 

(740) Иван Јанковић, Његошева 54/1, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 14.01.06; 16.01.04; 16.01.14; 27.05.03; 27.05.17; 

27.05.21; 27.07.03; 27.07.11; 27.07.17; 29.01.01; 

29.01.03; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, зелена, црвена и бела  
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(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 36:  осигурање; финансијски послови; новчани 

(монетарни) послови; послови везани за непокретности. 

Кл. 37:  грађевинско конструисање објеката за 

телекомуникације; поправљање телекомуникационих 

услуга; услуге инсталирања опреме за 

телекомуникације.   

Кл. 38:  услуге омогућавања једном лицу да комуницира 

са другим; услуге омогућавања преноса порука једне 

особе другој; услуге омогућавања визуелне или говорне 

комуникације једне особе са другом.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  

Кл. 42:  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа и индустријских 

истраживања; пројектовање и развој рачунарског 

хардвера и софтвера.  

Кл. 44:  медицинске услуге; ветеринарске услуге; 

хигијенска заштита и нега лепоте за људе или животиње; 

услуге пољопривреде, хортикултуре и шумарства.  

Кл. 45:  правне услуге; услуге обезбеђења ради 

физичке заштите материјалне имовине и лица; 

индивидуалне и друштвене услуге које пружају 

други, ради задовољавања потреба појединаца.   
 

(111) 78778 (181) 03.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2021 (220) 03.12.2019. 

 (151) 11.05.2020. 

(732) А1 Telekom Austria Aktiengesellschaft, 

Lassallestrasse 9, 1020 Beč, AT 

(740) Иван Јанковић, Његошева 54/1, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 14.01.06; 27.05.03; 27.05.17; 27.05.21; 27.07.03; 

27.07.11; 27.07.17; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08 

(591) црна, зелена, плава и бела  

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 36:  осигурање; финансијски послови; новчани 

(монетарни) послови; послови везани за 

непокретности.  

Кл. 37:  грађевинско конструисање објеката за 

телекомуникације; поправљање телекомуникационих 

услуга; услуге инсталирања опреме за 

телекомуникације.   

Кл. 38:  услуге омогућавања једном лицу да комуницира 

са другим; услуге омогућавања преноса порука једне 

особе другој; услуге омогућавања визуелне или говорне 

комуникације једне особе са другом.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  

Кл. 42:  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа и индустријских 

истраживања; пројектовање и развој рачунарског 

хардвера и софтвера.  

Кл. 44:  медицинске услуге; ветеринарске услуге; 

хигијенска заштита и нега лепоте за људе или животиње; 

услуге пољопривреде, хортикултуре и шумарства.  

Кл. 45:  правне услуге; услуге обезбеђења ради 

физичке заштите материјалне имовине и лица; 

индивидуалне и друштвене услуге које пружају 

други, ради задовољавања потреба појединаца.   
 

(111) 78779 (181) 03.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2022 (220) 03.12.2019. 

 (151) 11.05.2020. 

(732) А1 Telekom Austria Aktiengesellschaft, 

Lassallestrasse 9, 1020 Beč, AT 

(740) Иван Јанковић, Његошева 54/1, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.17; 27.05.21; 27.07.03; 27.07.11; 27.07.17; 

29.01.04; 29.01.08  

(591) црна и плава  

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 36:  осигурање; финансијски послови; новчани 

(монетарни) послови; послови везани за 

непокретности. 

Кл. 37:  грађевинско конструисање објеката за 

телекомуникације; поправљање телекомуникационих 

услуга; услуге инсталирања опреме за 

телекомуникације.   

Кл. 38:  услуге омогућавања једном лицу да комуницира 

са другим; услуге омогућавања преноса порука једне 

особе другој; услуге омогућавања визуелне или говорне 

комуникације једне особе са другом.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  

Кл. 42:  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 
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индустријских анализа и индустријских 

истраживања; пројектовање и развој рачунарског 

хардвера и софтвера.  

Кл. 44:  медицинске услуге; ветеринарске услуге; 

хигијенска заштита и нега лепоте за људе или 

животиње; услуге пољопривреде, хортикултуре и 

шумарства.  

Кл. 45:  правне услуге; услуге обезбеђења ради 

физичке заштите материјалне имовине и лица; 

индивидуалне и друштвене услуге које пружају 

други, ради задовољавања потреба појединаца.   
 

(111) 78780 (181) 03.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2023 (220) 03.12.2019. 

 (151) 11.05.2020. 

(732) А1 Telekom Austria Aktiengesellschaft, 

Lassallestrasse 9, 1020 Beč, AT 

(740) Иван Јанковић, Његошева 54/1, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 16.03.11; 27.05.17; 27.05.21; 27.07.03; 27.07.11; 

29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела и наранџаста  

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 36:  осигурање; финансијски послови; новчани 

(монетарни) послови; послови везани за 

непокретности.  

Кл. 37:  грађевинско конструисање објеката за 

телекомуникације; поправљање телекомуникационих 

објеката; услуге инсталирања опреме за 

телекомуникације.   

Кл. 38:  услуге омогућавања једном лицу да комуницира 

са другим; услуге омогућавања преноса порука једне 

особе другој; услуге омогућавања визуелне или говорне 

комуникације једне особе са другом.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  

Кл. 42:  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа и индустријских 

истраживања; пројектовање и развој рачунарског 

хардвера и софтвера.  

Кл. 44:  медицинске услуге; ветеринарске услуге; 

хигијенска заштита и нега лепоте за људе или 

животиње; услуге пољопривреде, хортикултуре и 

шумарства.   

Кл. 45:  правне услуге; услуге обезбеђења ради 

физичке заштите материјалне имовине и лица; 

индивидуалне и друштвене услуге које пружају 

други, ради задовољавања потреба појединаца.   
 

(111) 78781 (181) 03.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2024 (220) 03.12.2019. 

 (151) 11.05.2020. 

(732) А1 Telekom Austria Aktiengesellschaft, 

Lassallestrasse 9, 1020 Beč, AT 

(740) Иван Јанковић, Његошева 54/1, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.03; 27.05.17; 27.05.21; 27.07.03; 

27.07.17; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црна и црвена  

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 36:  осигурање; финансијски послови; новчани 

(монетарни) послови; послови везани за 

непокретности. 

Кл. 37:  грађевинско конструисање објеката за 

телекомуникације; поправљање телекомуникационих 

објеката; услуге инсталирања опреме за 

телекомуникације.   

Кл. 38:  услуге омогућавања једном лицу да 

комуницира са другим; услуге омогућавања преноса 

порука једне особе другој; услуге омогућавања 

визуелне или говорне комуникације једне особе са 

другом.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  

Кл. 42:  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа и индустријских 

истраживања; пројектовање и развој рачунарског 

хардвера и софтвера.  

Кл. 44:  медицинске услуге; ветеринарске услуге; 

хигијенска заштита и нега лепоте за људе или 

животиње; услуге пољопривреде, хортикултуре и 

шумарства.  

Кл. 45:  правне услуге; услуге обезбеђења ради 

физичке заштите материјалне имовине и лица; 

индивидуалне и друштвене услуге које пружају 

други, ради задовољавања потреба појединаца.   
 

(111) 78782 (181) 29.10.2029. 

(210) Ж- 2019-1707 (220) 29.10.2019. 

 (151) 13.05.2020. 
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(732) PODRUM PALIČM1896 DOO PALIĆ, Јосипа 

Колумба 33, 24413 Палић, СУботица, RS 

(740) Вања Д. Ћосовић, адвокат, Андре Николића 3, 

11040 Београд 

(540) 

 

(531) 03.07.16; 07.01.25; 27.05.01; 27.05.10; 27.07.01 

(511) Кл. 16:  амбалажни материјал за алкохолна 

пића направљен од хартије и картона; штампане 

ствари; фотографије; канцеларијски материјал; 

нарочито етикете и налепнице за производе и 

амбалажа за паковање производа, штампани каталози 

и маркетиншки материјал; све наведено за 

минералне и содне воде и друга безалкохолна пића, 

воћне напитке и воћне сокове, сирупе и друге 

препарате за производњу пића, алкохолна пића.  

Кл. 32:  минералне и содне воде и друга 

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за производњу пића.  

Кл. 33:  алкохолна пића (изузев пива).   
 

(111) 78783 (181) 12.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1961 (220) 12.12.2019. 

 (151) 13.05.2020. 

(732) Круна комерц д.о.о., Смееревски пут 25д, 

11130 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.03.08; 05.03.14; 05.03.20; 24.09.05; 24.17.05; 

24.17.09; 25.01.01; 25.05.25; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.24; 27.07.01; 28.05.00; 29.01.15  

(591) тамно зелена-Pantone 7726C, CMYK 100 0 80 

20, светло зелена-Pantone 382C; CMYK 30 0 100 0, 

жута-Pantone 3965C; CMYK 15 0 100 0.  

 

(511) Кл. 16:  хартија и картон; штампане ствари; 

фотографије; пластични омотачи; фолије и кесе за 

умотавање и паковање.  

Кл. 29:  млеко; сир; путер; јогурт и остали млечни 

производи.  

Кл. 35:  услуге малопродаје и велепродаје млека и 

млечних производа.  
 

(111) 78784 (181) 30.01.2030. 

(210) Ж- 2020-113 (220) 30.01.2020. 

 (151) 14.05.2020. 

(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 

Neuchâtel, 2000, CH 

(740) Реља Мирков, адвокат "Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

IQOS PROTECTPLUS 

(511) Кл. 9:  батерије за електронске цигарете; 

батерије за електронске уређаје који се користе за 

загревање дувана, пуњачи за електронске уређаје 

који се користе за загревање дувана; УСБ пуњачи за 

електронске уређаје који се користе за загревање 

дувана; аутомобилски пуњачи за електронске 

цигарете; аутомобилски пуњачи за уређаје који се 

користе за загревање дувана; пуњачи за батерије за 

електронске цигарете. 

Кл. 11:  електронски вапоризатори осим 

електронских цигарета; апарати за грејање течности; 

апарати за стварање паре.  

Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске цигарете 

и електронске уређаје за пушење; дуван, сиров или 

прерађен; дувански производи укључујући цигаре, 

цигарете, цигарилосе, дуван за увијање цигарета, дуван 

за луле, дуван за жвакање, дуван за шмркање, кретек; 

снус (дуван у праху); замена за дуван (за немедицинску 

употребу); артикли за пушаче, укључујући папир за 

цигарете, тубе за цигарете, филтере за цигарете, кутије 

за дуван, кутије за цигарете, табакере и пепељаре, луле, 

џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче; 

шибице; дувански штапићи, дувански производи за 

загревање, електронски уређаји и њихови делови који 

се користе за загревање цигарета или дувана у циљу 

ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу у 

електронским цигаретама; електронски уређаји за 

пушење; електронске цигарете; електронске цигарете 

као замена за традиционалне цигарете; електронски 

уређаји који садрже аеросол за инхалацију никотина; 

орални вапоризатори за пушаче, дувански производи и 

замене за дуван; артикли за пушаче електронских 

цигарета; делови и опрема за наведене производе из 

класе 34; уређаји за гашење цигарета и цигара које се 

загревају и дуванских штапића који се загревају; 

пуњиве електронске кутије за цигарете.   
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(111) 78785 (181) 31.01.2030. 

(210) Ж- 2020-115 (220) 31.01.2020. 

 (151) 14.05.2020. 

(732) AD VITAL VRBAS, Кулски пут б.б.,  

21460, Врбас, RS 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића 

3, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.01; 25.07.03; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 

27.05.25; 29.01.03; 29.01.06  

(591) тамно зелена, светло зелена, сива.  

(511) Кл. 16:  хартија, картон; штампане ствари; 

пластични материјал за паковање тартар соса; етикете и 

налепнице за тартар сос; билборди, штампани каталози и 

маркетиншки материјал за тартар сос.  

Кл. 30:  тартар сос.  

Кл. 35:  услуге промета, трговине на велико и мало 

тартар сосом.  
 

(111) 78786 (181) 31.01.2030. 

(210) Ж- 2020-116 (220) 31.01.2020. 

 (151) 14.05.2020. 

(732) Марко Малићанин, Дванаести пешадијски 

пук 3/8, 37000, Крушевац, RS 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића 

бр. 3, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.15; 05.11.02; 11.03.02; 27.05.01; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) сива, бела, црвена.  

(511) Кл. 16:  амбалажни материјал за алкохолна 

пића изузев пива, направљен од хартије и картона; 

штампане ствари; фотографије; канцеларијски 

материјал; нарочито етикете и налепнице за 

производе и амбалажа за паковање производа, 

штампани каталози и маркетиншки материјал; све 

наведено алкохолна пића изузев пива.  

Кл. 33:  алкохолна пића изузев пива; алкохолни 

препарати за прављење напитака.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности  
 

(111) 78787 (181) 06.08.2029. 

(210) Ж- 2019-1225 (220) 06.08.2019. 

 (151) 15.05.2020. 

(732) Установа дом културе "Ивањица", 

Венијамина Маринковића бб, 32250 Ивањица, RS 

(540) 

НУШИЋЕВАЊЕ ИВАЊИЦА 

(511) Кл. 14:  бижутерија; бисте од племенитих 

метала; брошеви [накит]; кутијице за накит; медаље; 

меморијалне кованице; накит за жене; накит за 

мушкарце; накит на децу; привесци за кључеве од 

коже; привесци за кључеве од метала; привесци за 

кључеве од неплеменитих метала; фигуре од 

племенитих метала.  

Кл. 16:  програми дешавања као сувенири; албуми; 

алманаси; архитектонски планови; бележнице; 

беџеви од картона; беџеви од папира; билтени; 

блокови за записивање; блокови за цртање; визит 

карте; вишенаменске пластичне кесе; врећице 

[коверте, кесе] од папира или пластике, за паковање; 

грбови [папирни печати]; гумени печати; дечије 

сликовнице; дневне новине; дневни планери; 

дописнице за најаву посебних догађаја; дописнице, 

разгледнице; држачи за оловке; држачи за стони 

прибор; етикете од папира или картона; заставе од 

папира; изложбене кутије од папира или картона; 

илустрације; именици [штампани материјал]; 

календари; канцеларијски прибор за писање; 

карикатуре; карте; картонске кутије; каталози; кесе 

од папира или пластике за паковање; књиге; коверте; 

кожне футроле за роковнике и недељне планере; 

корице књига; кутије за паковање од картона или 

папира; летци, флајери; магазини [периодични]; 

марамице од папира; маркери за књиге; монографије; 

налепнице; налепнице које се наносе пеглом; 

натписи од папира или картона; небелетристичке 

књиге; новине; новински стрипови [штампани 

материјал]; новчанице; нотеси; образовне књиге; 

огласни панои од папира или картона; ознаке за суво 

наношење; ознаке од папира или картона; оквири за 

слике од картона; оквири за слике од папира; оквири 

за уметничке слике; оквири за фотографије; оловке; 

оловке са графитном мином [техничке оловке]; 

оловке са мастилом; омотачи за флаше од картона 

или папира; омоти [канцеларијски материјал]; 

отисци настали ситоштампом; отварачи за писма; 

папир за увијање; папирне декорације за забаве; 

папирни плакати; папирни украси за забаве; 

периодичне публикације; пластичне кесе за 
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паковање; подметачи од папира или картона; 

позивнице; поједностављени џепни водичи 

[штампани материјал]; посуде за чување од папира; 

поштанске марке; поштански жигови; прекривачи 

столова од папира; приручници; проспекти; 

разгледнице; распореди догађања за посебне 

прилике; рекламни натписи од папира или картона; 

свеске; слике; спајалице за новац; стрипови; тоалет 

папир; транспаренти [банери] од папира; 

тродимензионални пресликачи за употребу на било 

којој површини; туристички водичи; улазнице; 

фасцикле за документа; фигурице направљене од 

папира; фото-гравуре; формулари [штампани]; 

фотографије [штампане]; хемијске оловке; цртежи 

који се копирају на подлогу; цртежи, скице; 

часописи [публикације]; штампана саопштења за 

штампу; штампане брошуре; штампане награде; 

штампане периодичне публикације о представама; 

штампане периодичне публикације о туризму; 

штампане периодичне публикације о филму; 

штампане позивнице; штампане публикације; 

штампани папирни натписи; штампани приручници; 

штампани промотивни материјали; штампани 

сертификати; штампани флајери; штампани 

материјал [вискока штампа].  

Кл. 18:  вишенаменске торбе [ручне торбе]; торбе као 

сувенири; актовке; вишенаменске торбе; етикете од 

коже; женске ташне; животињска кожа; имитација 

коже; кесе за куповину за вишекратну употребу; 

кишобрани; кожне торбе, кофери и новчаници; 

кожни каишеви; козметичке торбице; кутије за визит 

карте; несесери; новчаници за картице; плетене 

торбе; путне торбе; путни кофери; ранци; руксаци; 

спортске торбе; сунцобрани; торбе за куповину; 

торбе за ношење; торбе за опрему; торбе за 

планинарење; торбе за путовање; торбе од имитације 

коже; футроле [етуи] за визиткарте; футроле за 

кључеве.  

Кл. 20:  воштане фигуре; декоративне кутије од 

дрвета; декоративне кутије од пластике; декоративни 

јастучићи; декорације од пластике за храну; дечији 

намештај; др ена бурад; дрвене гајбе; јастуци; 

пластичне посуде; пластични трофеји; пластични 

украси за забаве; плетарски радови, од прућа; 

подметачи за столице; послужавници, неметални; 

рамови за слике; рамови за фотографије; расклопиве 

столице; расклопиве лежаљке; скулптуре од кости, 

слоноваче, гипса, пластике, воска или дрвета.  

Кл. 21:  шоље; тањири сувенири; балони за вино; 

штедне касице; шољице; чаше, папирне или 

пластичне; чаше од племенитих метала; чаше од 

неплеменитих метала; чаше за пиће; чаше за 

напитке; чаше за кафу; чаше за бебе и децу; цегери 

од прућа за кућну употребу; флаше [боце]; фигурине 

од порцелана, керамике, печене глине, теракоте или 

стакла; усправне стаклене или керамиче плоче са 

натписима; уметничка дела од порцелана, керамике, 

печене глине, теракоте или стакла; украсно стакло, није 

за грађевинарство; украсно посуђе од порцелана; 

украсне посуде за сто од племенитих метала; украсне 

посуде за сто, које нису од племенитих метала; украси 

од порцелана; топлотно-изолационе посуде; тегле за 

складиштење хране; тацне; тањири; стони подметачи за 

јело, који нису од папира или текстила; стоне украсне 

вазне; статуе од порцелана, керамике, печене глине, 

теракоте или стакла; стаклене боце [посуде]; стаклене 

бисте; сифонске боце за сода воду; силиконски 

поклопци за храну, за вишекратну употребу; сетови 

флашица за уље и сирће; сетови кухињских посуда; 

сетови за зачине; сервиси [посуђе]; саксије; посуђе; 

посуде [чиније]; посуде за пиће; подне вазе; пластичне 

посуде; папирне чаше; папирни тањири; натписи 

[ознаке] од порцелана или стакла; металне касице; 

кухињско посуђе; кухињске посуде; кутије за употребу 

у домаћинству или кухињи; крпе за чишћење; кригле за 

пиво; кристалне бисте; кристалне статуе; кристални 

украси; котлићи; корпе за домаћинство; керамика за 

употребу у домаћинству; земљано посуђе; вазе; боце и 

чутуре; бокали.  

Кл. 24:  заставе од текстила или пластике; зидне 

декорације од текстила; јастучнице; кухињске крпе; 

надстолњаци, који нису од папира; пешкири, не од 

папира; пластичне заставе; пластичне заставице; 

пластични транспаренти; тканине за столове, 

текстилне; текстил и замене за текстил; троугаоне 

заставице од текстила; транспаренти [банери] од 

текстила или пластике; украсне заставице од 

текстила или пластике; штампане памучне тканине; 

штампане текстилне етикете; штампани текстилни 

материјали.  

Кл. 25:  мајице; блузе, кошуље; одећа за девојчице; 

одећа за дечаке; одећа за бебе; одећа за жене; одећа 

за мушкарце; обућа за бебе; обућа за децу; обућа за 

одрасле; капе.  

Кл. 26:  апликације за украшавање текстилних 

производа које се лепе топлотом [галантерија]; 

апликације [позамантерија]; брошеви [модни детаљ 

на одећи]; вез.  

Кл. 28:  играчке за децу; играчке за кућне љубимце; 

калеидоскопи; карневалске маске; карте за игру; 

костими за маскирање; лопте за игру; макете; маске за 

лице од папира [предмети за забаву]; маске за 

маскенбал; музичке кутије - играчке; папирни шешири 

за забаве; позоришне маске; ручне електронске видео 

игрице; ручне електронске игрице; фигуре играчке; 

шаљиве маске; шешири за журке.  

Кл. 33:  алкохолна пића; алкохолна пића која садрже 

воће; алкохолна пића са укусом кафе; алкохолна 

пића са укусом чаја; алкохолна пића са укусом 

чоколаде; алкохолне мешавине за коктеле; 

аперитиви; дестилована пића; жестока пића; коктели.  
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Кл. 35:  организовање и одржавање сајмова и 

манифестација за пословне и маркетиншке потребе; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

изнајмљивање времена за рекламирање у средствима 

комуникације; изнајмљивање огласних материјала; 

изнајмљивање огласног простора; изнајмљивање 

продајних штандова; индексирање интернет сајтова 

за комерцијалне намене или намене оглашавања; 

испитивање јавног мњења; истраживање тржишта; 

компјутерско управљање подацима; консултације о 

стратегији комуникације у рекламирању; маркетинг; 

непосредно оглашавање путем поште; објављивање 

рекламних текстова; обрада текста; оглашавање; 

оглашавање на отвореном; оглашавање плаћањем по 

клику [рау per click оглашавање]; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; оптимизација 

саобраћаја са Интернет странице; организовање 

изложби за привредне или рекламне потребе; 

организовање модних ревија у промотивне сврхе; 

писање текстова за рекламне намене; помоћ у 

пословном или индустријском управљању; пословне 

информације; пословне процене; пословно 

управљање за сценске уметнике; пословно 

управљање и организационо саветовање; пословно 

управљање хотелима; продукција програма 

телевизијске продаје; производња рекламних 

филмова; пружање комерцијалних и пословних 

контакт информација; пружање комерцијалних 

савета и информација потрошачима при избору роба 

и услуга; регистровање писане комуникације и 

података; рекламирање на радију; рекламирање 

преко плаката; рекламирање преко телевизије; 

рекламирање слањем наруџбеница; састављање 

пописа информација за комерцијалне и рекламне 

сврхе; системација информација у компјутерским 

базама података; тражење спонзорства; услуге 

графичке обраде материјала за рекламне сврхе; 

услуге малопродаје уметничких дела од стране 

уметничких галерија; услуге односа сајавношћу; 

услуге односа са медијима; услуге рекламних 

агенција; услуге телемаркетинга; циљни маркетинг; 

вођење, уређивање и организовање трговачких 

приредби и сајмова у комерцијалне и рекламне 

сврхе; дизајнирање рекламног материјала; 

дистрибуција и дељење рекламног материјала; 

дистрибуција рекламног материјала за друге; 

дистрибуција рекламног садржаја путем интернета; 

изнајмљивање дигиталних билборда [рекламних 

паноа]; изнајмљивање знакова за рекламне потребе; 

изнајмљивање огласног простора и рекламног 

материјала; изнајмљивање промотивних и рекламних 

материјала; израда радио реклама; консултантске 

услуге које се односе на рекламирање, оглашавање и 

маркетинг; организовање догађаја, изложби, сајмова 

и приредби за комерцијалне, промотивне и рекламне 

потребе; организовање рекламних уговора за друге; 

организовање сајмова у комерцијалне или рекламне 

сврхе; организовање уметничких изложби у 

комерцијалне и рекламне сврхе; писање текстова за 

промотивне и рекламне сврхе; постављање реклама 

за друге; представљање производа у рекламне сврхе; 

припремање и постављање реклама за друге; 

производња и дистрибуција радио и телевизијских 

реклама; производња рекламног материјала; 

промовисање роба и услуга за друге 

дистрибуирањем рекламног материјала разним 

методама; промотивно рекламирање производа и 

услуга трећим лицима путем договора о спонзорству 

и договора о уступању лиценци у вези са домаћим и 

страним спортским, музичким и осталим догађајима 

из области културе; промотивно рекламирање 

производа и услуга трећим лицима путем договора о 

спонзорству и договора о уступању лиценци у вези 

са домаћим и страним спортским догађајима; 

промоција роба и услуга других путем промотивних 

рекламних филмова; пружање и изнајмљивање 

рекламног простора; рекламирање и маркетиншке 

услуге преко интернета; рекламирање из области 

туризма и путовања; рекламирање на интернету за 

потребе других лица; рекламирање преко 

електронских рекламних паноа; рекламирање преко 

моблиних телефонских мрежа; рекламирање преко 

свих јавних средстава комуникације; рекламне, 

маркетиншке и промотивне услуге; рекламне услуге 

у периодичним часописима, брошурама и новинама; 

услуге директног оглашавања поштом путем 

специјализованих компанија за слање писама и 

реклама; услуге рекламирања у штампи; оглашавање 

и промотивна продаја у вези са робом и услугама 

доступним на интернету; организовање и вођење 

промотивних и маркетиншких догађаја; 

промовисање роба и услуга за друге; промовисање 

роба и услуга за друге преко глобалне рачунарске 

мреже; промоција посебних догађаја; промоција 

музичких концерата; промоција робе и услуга кроз 

спонзорисање спорских догађаја; услуге 

промотивног маркетинга; услуге промотивне продаје 

производа.  

Кл. 41:  академије [образовне]; дистрибуција 

филмова; електронско издаваштво; забава 

посредством радија; извођење представа варијетеа; 

извођење представа уживо; извођење циркуских 

представа; издавање књига; издавање текстова, осим 

рекламних текстова; изнајмљивање аудио опреме; 

изнајмљивање аудио снимака; изнајмљивање опреме 

за играње; изнајмљивање опреме за осветљавање 

позоришних и телевизијскох студија; изнајмљивање 

позоришног декора; изнајмљивање 

синематографских апарата; изнајмљивање спортских 

терена; изнајмљивање сценског декора; 

изнајмљивање уметничких дела; изнајмљивање 

филмова; информације из области забаве и разоноде; 
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информације о рекреацији; информисање о 

образовању; клупске услуге [забавне или образовне]; 

компоновање музике; културне, образовне или 

забавне услуге које пружају уметничке галерије; 

мерење времена на спортским догађајима; обука 

[тренирање]; омогућавање коришћења онлајн видео 

записа, који се не могу преузимати; онлајн издавање 

електронских књига и часописа; организовање 

балова; организовање и вођење конгреса; 

организовање и вођење конференција; организовање 

и вођење образовних форума уживо; организовање и 

вођење радионица [обука]; организовање изложби за 

културне или образовне потребе; организовање и 

спровођење концерата; организовање костимираних 

забавних догађаја; организовање модних ревија за 

забавне сврхе; организовање представа, свечаности 

[услуге импресарија]; организовање разгледања у 

пратњи водича; организовање спортских такмичења; 

организовање такмичења [образовних или забавних]; 

организовање такмичења у лепоти; организовање 

тура пењања са водичем; оркестарске услуге; писање 

песама; писање сценарија; писање текстова; 

планирање забава [забава]; покретне библиотеке; 

превођење; пренос знања и искуства [обучавање]; 

припрема и вођење семинара; припрема и вођење 

симпозијума; продукција музике; продукција 

представа; продукција радио и телевизијских 

програма; производња филмова, који нису рекламни 

филмови; пружање услуга аутомата за аркадне 

игрице; пружање услуга казина [игре на срећу]; 

режирање филмова, осим рекламних филмова; 

резервисање седишта за приредбе, свечаности; 

религијско образовање; снабдевање опремом за 

рекреацију; телевизијска забава; услуге агенција за 

продају карата [разонода]; услуге биоскопа; услуге 

графичке обраде, осим у рекламне сврхе; услуге 

дискотека; услуге диск џокеја; услуге забаве које 

пружају кампови за одмор; услуге забављача; услуге 

забавних паркова; услуге зоолошких вртова; услуге 

игара на срећу; услуге игара пружених онлајн са 

рачунарске мреже; услуге караока; услуге монтаже 

видео записа за манифестације; услуге музеја 

[презентације, изложбе]; услуге ноћних клубова 

[забава]; услуге обданишта; услуге разоноде; услуге 

репортерског извештавања; услуге синхронизовања; 

услуге спортских кампова; услуге стављања на 

располагање телевизијских програма, који се не могу 

преузимати, путем видео записа на захтев; услуге 

стављања на располагање филмова, који се не могу 

преузимати, путем видео записа на захтев; услуге 

студија за снимање; услуге технике осветљења за 

манифестације; услуге тонске технике за 

манифестације; услуге филмског студија; учење на 

даљину; фотографисање; фотографске репортаже; 

вођење забавних догађаја, културних догађаја, 

спортских догађаја уживо, образовних догађаја, и 

забавних и културних активности; библиотекарске 

услуге; бојење лица; вођење курсева за 

оспособљавање, образовање и обуку за младе и 

одрасле; вођење радионица и семинара; вођење 

симпозијума; вођење такмичења на интернету; 

вођење филмских фестивала; забава у виду извођења 

уживо аудио и визуелних дела, музичких, 

мешовитих, информативних и комичарских дела; 

забава у виду наступа глумаца уживо; забава у виду 

плесних наступа; забава у виду наступа уживо и 

наступа замаскираних ликова уживо; забава у виду 

позоришних представа; забава у виду спортских 

такмичења; забава у виду спортских турнира; забава 

у виду сценских приредби и кабареа; забава у виду 

хумористичних представа; забава у виду циркуса; 

извођење хумористичких наступа уживо; издавање 

билтена; издавање брошура; издавање годишњака; 

издавање докумената у области образовања, науке, 

јавног права и друштвених питања; издавање и 

уређивање књига, новина и часописа; издавање и 

уређивање штампаног материјала, књига, новина и 

периодичних часописа, осим за рекламне потребе; 

издавање уредничког садржаја за странице којима се 

приступа путем глобалне рачунарске мреже; 

изнајмљивање унапред снимљених аудио трака; 

изнајмљивање уређаја за расвету за позоришне 

сцене; информације које се односе на образовање 

или забаву које се пружају на интернету или путем 

телевизије, широкопојасних и бежичних 

комуникација.  

Кл. 43:  изнајмљивање бунгалова; изнајмљивање 

привременог смештаја; изнајмљивање привременог 

смештаја у викендицама и апартманима; 

изнајмљивање просторија за догађаје, конференције, 

конвенције, изложбе, семинаре и састанке; 

изнајмљивање шатора; изнајмљивање штандова за 

сајмове; обезбеђење услова за камповање; 

обезбеђивање хране, пића и повременог смештаја за 

госте; пружање информација о смештају преко 

интернета; пружање привременог смештаја у 

сеоским домаћинстивима која се баве туризмом; 

пружање привременог смештаја у туристичким 

камповима; услуге покретних кафеа за пружање 

хране и пића.  
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of 

Registered Trademarks 
 

 

Због неплаћања таксе за одражавање права у 

периоду од 16.10.2019. до 15.11.2019. године: 

 

Жиг рег. бр. 14726 чији је носилац Wyeth 

Holdings LLC, Five Giralda Farms, Madison, New 

Jersey 07940-0874, US, престао је да важи дана 

11.11.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 18405 чији је носилац POLIMERI 

EUROPA UK LTD, Cadland Road, Hardley, Hythe, 

Southampton, Hants, UK, престао је да важи дана 

23.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 18406 чији је носилац Wyeth LLC, 

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US, 

престао је да важи дана 23.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 18364 чији је носилац 

MITSUBISHI FUSO TRUCK AND BUS 

CORPORATION, 890-12, Kashimada, Saiwai-ku, 

Kawasaki-shi, Kanagawa, JP, престао је да важи дана 

23.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 18441 чији је носилац G.D. SEARLE 

LLC, 100 ROUTE 206 NORTH PEAPACK, NJ 07977, US, 

престао је да важи дана 23.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 18425 чији је носилац SHELL 

BRANDS INTERNATIONAL AG, Baarermatte, 6340 

Baar Switzerland, CH, престао је да важи дана 

23.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 24036 чији је носилац Diamond 

Foods, LLC (Delaware limited liability company), 1050 

S. Diamond Street, Stockton, California 95205, US, 

престао је да важи дана 06.11.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 24009 чији је носилац J. & P. 

COATS, LIMITED, 1 George Square, Glasgow G2 

1AL, Škotska, GB, престао је да важи дана 26.10.2019. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 24026 чији је носилац Philip 

Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 26.10.2019. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 24059 чији је носилац LEK 

farmacevtska družba d.d., Ljubljana, Verovškova 57, SI, 

престао је да важи дана 16.11.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 24065 чији је носилац Elanco 

Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, 4058 Basel, CH, 

престао је да важи дана 16.11.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 33553 чији је носилац KODAMA 

KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA, 1-1-12, 

UENO, TAITO-KU, TOKYO, JP, престао је да важи 

дана 21.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 33563 чији је носилац SHELL 

BRANDS INTERNATIONAL AG, Baarermatte, 6340 

Baar Switzerland, CH, престао је да важи дана 

21.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 33664 чији је носилац THE 

ROCKPORT COMPANY, LLC, 220 DONALD J. 

LYNCH BOULEVARD, MARLBORO, 

MASSACHUSETTS 01752, US, престао је да важи 

дана 14.11.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 33620 чији је носилац Novartis 

AG, , 4002 Basel, CH, престао је да важи дана 

14.11.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 33623 чији је носилац Glaxo 

Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex TW8 9GS, England, GB, престао је да важи 

дана 14.11.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 33625 чији је носилац CINCOM 

SYSTEMS, INC., 55 MERCHANT STREET, 

CINCINNATI, OHIO 45246, US, престао је да важи 

дана 14.11.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 33589 чији је носилац 

ALKALOID AD SKOPJE C.O., FARMACEUTSKO 

HEMISKA KOZMETIČKA INDUSTRIJA, SKOPJE, 

BULEVAR ALEKSANDAR MAKEDONSKI 12, MK, 

престао је да важи дана 14.11.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 33590 чији је носилац LIZ 

CLAIBORNE, INC., 1441 BROADWAY, NEW YORK, 

NEW YORK, US, престао је да важи дана 14.11.2019. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 33670 чији је носилац DIEBOLD, 

INCORPORATED, 5995 MAYFAIR ROAD, NORTH 

CANTON, OHIO 44720, US, престао је да важи дана 

14.11.2019. године. 
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Жиг рег. бр. 33546 чији је носилац DROGA 

KOLINSKA, Živilska industrija, d.d., Kolinska ulica 1, 

1544 Ljubljana, SI, престао је да важи дана 

21.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 34847 чији је носилац TEVA 

PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD., HAR 

HOTSVIM, BEHIND SANHEDRIA HA MURHEVET, 

JERUSALEM, IL, престао је да важи дана 31.10.2019. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 35086 чији је носилац Peter 

Jackson (Overseas) Limited, Globe House, 1 Water 

Street, London WC2R  3LA, GB, престао је да важи 

дана 01.11.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 35308 чији је носилац MONSANTO 

TECHNOLOGY LLC, 800 N. LINDBERGH 

BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US, 

престао је да важи дана 09.11.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 35165 чији је носилац SOLENIS 

TECHNOLOGIES CAYMAN, L.P., Rheinweg 11, 8200 

Schaffhausen, CH, престао је да важи дана 15.11.2019. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 34812 чији је носилац ASHLAND 

LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY 

LLC, 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, US, 

престао је да важи дана 15.11.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 46052 чији је носилац 

ALKALOID AD, FARMACEUTSKO HEMIJSKA 

KOZMETIČKA INDUSTRIJA, Bul. Aleksandar 

Makedonski 12, 91000 Skopje, MK, престао је да важи 

дана 19.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 46695 чији је носилац TOBAČNA 

LJUBLJANA, proizvodno in trgovsko podjetje za 

tobačne izdelke, d.o.o., Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana, 

SI, престао је да важи дана 21.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 46696 чији је носилац TOBAČNA 

LJUBLJANA, proizvodno in trgovsko podjetje za 

tobačne izdelke, d.o.o., Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana, 

SI, престао је да важи дана 21.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 43247 чији је носилац Veterinarska 

stanica "Evro-lek" d.o.o., Kralja Milutina 4, 15000 Šabac, 

RS, престао је да важи дана 28.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 45119 чији је носилац Dow 

AgroSciences LLC (Delaware limited liability 

company), 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 

46268, US, престао је да важи дана 30.10.2019. 

године. 

Жиг рег. бр. 45258 чији је носилац UNILEVER 

N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL, престао је 

да важи дана 02.11.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 45922 чији је носилац COLGATE-

PALMOLIVE COMPANY, a Delaware corporation, 300 

Park Avenue, New York, New York, US, престао је да 

важи дана 04.11.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 45262 чији је носилац BASF 

Agrochemical Products B.V., Groningensingel 1, 6835 EA  

Arnhem, NL, престао је да важи дана 04.11.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 45477 чији је носилац ALEVA 

A.D., PREHRAMBENA INDUSTRIJA, Svetozara 

Miletića 15, 23330 Novi Kneževac, RS, престао је да 

важи дана 05.11.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 45062 чији је носилац 

KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA, 1-19, 

Higashi Shinbashi 1-Chome, Minato-ku, Tokyo 105, JP, 

престао је да важи дана 09.11.2029. године. 

 

Жиг рег. бр. 45947 чији је носилац THE 

PROCTER & GAMBLE COMPANY, One Procter & 

Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US, престао је да важи 

дана 11.11.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 45208 чији је носилац Zoetis 

Services LLC  , 10 Sylvan Way,, Parsippany, NJ 07054, 

US, престао је да важи дана 13.11.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 59704 чији је носилац PRIZMA 

D.O.O., Kumanovska 8, 34000 Kragujevac, RS, престао 

је да важи дана 17.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60208 чији је носилац KONCERN ZA 

PROIZVODNJU I PROMET KONDITORSKIH 

PROIZVODA "BAMBI" A.D., Đure Đakovića bb, Požarevac, 

RS, престао је да важи дана 20.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60969 чији је носилац Visa 

International Service Association, 900 Metro Center 

Boulevard, M1-11A Foster City, California, 94404, US, 

престао је да важи дана 20.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60364 чији је носилац Tata Motors 

Limited, An Indian Company, Manufacturers & 

Merchants, Bombay House, 24 Homi Mody Street, 

Hutatma Chowk, Mumbai 400001, Maharashtra, IN, 

престао је да важи дана 20.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60730 чији је носилац PERFECT 

DAY DOO SUBOTICA, Ivana Gorana Kovačića 3, 

Subotica, RS, престао је да важи дана 21.10.2019. 

године. 
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Жиг рег. бр. 60984 чији је носилац Sinclair 

Pharmaceuticals Limited, Unit 4, Godalming Business 

Centre, Woolsack Way, Godalming, Surrey, GU7 1XW, 

UK, престао је да важи дана 22.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60647 чији је носилац Airtac 

Enterprise Co., Ltd., of No. 23, Tzu You Street, Tu 

Cheng City, Taipei County, Taiwan, CN, престао је да 

важи дана 22.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 62502 чији је носилац PMPI LLC, 

9711 Farrar Court, Richmond 23236, Virginia, US, 

престао је да важи дана 22.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60213 чији је носилац Vodafone 

Group Plc , Vodafone  House, The Connection, 

Newbury, Berkshire RG14 2FN, UK, престао је да 

важи дана 22.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 62665 чији је носилац "POWER 

SYMBOL TECHNOLOGY" D.O.O. BEOGRAD, 

MILUTINA MILANKOVIĆA 11 B, BEOGRAD, 

MILUTINA MILANKOVIĆA 11 B, RS, престао је да 

важи дана 22.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60212 чији је носилац 

TOOMAXX Handelsgesellschaft mbH, Stolberger Str. 

92, 50933 Köln, DE, престао је да важи дана 

22.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 61726 чији је носилац 

TOOMAXX Handelsgesellschaft mbH, Stolberger Str. 

92, 50933 Köln, DE, престао је да важи дана 

22.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60943 чији је носилац Apostolos 

Komnos, 286 Athinon Ave, 124 62 Atina, GR, престао 

је да важи дана 22.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60188 чији је носилац 

AGROVOJVODINA KOMERCSERVIS DOO, Albe 

Malagurskog 2, Subotica, RS, престао је да важи дана 

22.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60749 чији је носилац 

YILUXINGWANG d.o.o., Novi Kneževac, Srpska 27/A, 

RS, престао је да важи дана 23.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60747 чији је носилац 

YILUXINGWANG d.o.o., Novi Kneževac, Srpska 27/A, 

RS, престао је да важи дана 23.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60857 чији је носилац POWER 

QUALITY DOO, Сурчински пут 291Е/9, 11000 

Београд, RS, престао је да важи дана 23.10.2019. 

године. 

Жиг рег. бр. 60858 чији је носилац POWER 

QUALITY DOO, Сурчински пут 291Е/9, 11000 

Београд, RS, престао је да важи дана 23.10.2019. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 60372 чији је носилац "DINER" 

DOO, Kula, Lenjinova 15, RS, престао је да важи дана 

23.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60373 чији је носилац Društvo 

YIYI DA za proizvodnju, trgovinu i usluge doo, 11070 

Novi Beograd, Jurija Gagarina 89/341, RS, престао је 

да важи дана 23.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60566 чији је носилац GLAMOUR 

STYLE DOO, Jurija Gagarina 91/96, 11070 Novi 

Beograd, RS, престао је да важи дана 23.10.2019. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 60433 чији је носилац GLAMOUR 

STYLE DOO , Jurija Gagarina 91/96, 11070 Novi 

Beograd, RS, престао је да важи дана 23.10.2019. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 61179 чији је носилац "GRZA" 

DOO Export-import , Paraćin, Bore Petrovića bb, RS, 

престао је да важи дана 24.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60210 чији је носилац KUD 

"Talija", Gandijeva 198/36, 11070 Novi Beograd, RS, 

престао је да важи дана 27.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60509 чији је носилац Nectar 

d.o.o., Novosadski put bb,  Bačka Palanka, RS, престао 

је да важи дана 28.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60374 чији је носилац Vueko 

d.o.o., Narodnog fronta 73/47, 21000 Novi Sad, RS, 

престао је да важи дана 28.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60375 чији је носилац Vueko 

d.o.o., Narodnog fronta 73/47, 21000 Novi Sad, RS, 

престао је да важи дана 28.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60376 чији је носилац Vavei 

d.o.o., Narodnog fronta 73A/47, 21000 Novi Sad, RS, 

престао је да важи дана 28.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 61388 чији је носилац DRUŠTVO 

SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA 

PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE UNISOL 

BEOGRAD, Аутопут Београд-Нови Сад бр. 100б, 

Београд-Земун, RS, престао је да важи дана 

29.10.2019. године. 
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Жиг рег. бр. 61504 чији је носилац DRUŠTVO 

SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA 

PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE UNISOL 

BEOGRAD, Аутопут Београд-Нови Сад бр. 100б, 

Београд-Земун, RS, престао је да важи дана 

29.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 61650 чији је носилац DRUŠTVO 

SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA 

PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE UNISOL 

BEOGRAD, Аутопут Београд-Нови Сад бр. 100б, 

Београд-Земун, RS, престао је да важи дана 

29.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 61506 чији је носилац DRUŠTVO 

SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA 

PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE UNISOL 

BEOGRAD, Аутопут Београд-Нови Сад бр. 100б, 

Београд-Земун, RS, престао је да важи дана 

29.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 61505 чији је носилац DRUŠTVO 

SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA 

PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE UNISOL 

BEOGRAD, Аутопут Београд-Нови Сад бр. 100б, 

Београд-Земун, RS, престао је да важи дана 

29.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60926 чији је носилац Samsung 

Electronics Co., Ltd. (a Korean Corporation), 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 

KR, престао је да важи дана 29.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60535 чији је носилац EUROFAST 

GLOBAL d.o.o., Beogradska 31/4, 11000 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 29.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60399 чији је носилац Japan 

Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 

Japan, JP, престао је да важи дана 29.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60400 чији је носилац Japan 

Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 

Japan, JP, престао је да важи дана 29.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60401 чији је носилац Japan 

Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 

Japan, JP, престао је да важи дана 29.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60402 чији је носилац Japan 

Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 

Japan, JP, престао је да важи дана 29.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60403 чији је носилац Japan 

Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 

Japan, JP, престао је да важи дана 29.10.2019. године. 

Жиг рег. бр. 60404 чији је носилац Japan 

Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 

Japan, JP, престао је да важи дана 29.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60405 чији је носилац Japan 

Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 

Japan, JP, престао је да важи дана 29.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60406 чији је носилац Japan 

Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 

Japan, JP, престао је да важи дана 29.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60407 чији је носилац Japan 

Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 

Japan, JP, престао је да важи дана 29.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60408 чији је носилац Japan 

Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP, 

престао је да важи дана 29.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60409 чији је носилац Japan 

Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP, 

престао је да важи дана 29.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60410 чији је носилац Japan Tobacco 

Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP, престао 

је да важи дана 29.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60511 чији је носилац "GR. 

SARANTIS S.A. industrial and Commercial Company 

for Cosmetics, Garments, House and Pharmaceutical 

Articles", 26 Amaroussiou-Halandriou str. GR 151 25 

Amaroussion, GR, престао је да важи дана 29.10.2019. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 60799 чији је носилац 

TODOROVIĆ M&A company ANABELLA venčanice, 

Jeličićev venac II/6, 11000 Beograd, RS, престао је да 

важи дана 29.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60802 чији је носилац 

TODOROVIĆ M&A company ANABELLA venčanice, 

Jeličićev venac II/, 11000 Beograd, RS, престао је да 

важи дана 29.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60801 чији је носилац 

TODOROVIĆ M&A company ANABELLA venčanice, 

Jeličićev venac II/6, 11000 Beograd, RS, престао је да 

важи дана 29.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60800 чији је носилац 

TODOROVIĆ M&A company ANABELLA venčanice, 

Jeličićev venac II/6, 11000 Beograd, RS, престао је да 

важи дана 29.10.2019. године. 
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Жиг рег. бр. 61641 чији је носилац Starbev 

S.a.r.l., 20 Avenue Monterey, 2163 Luxembourg, LU, 

престао је да важи дана 30.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60879 чији је носилац JADRAN - 

GALENSKI LABORATORIJ d.d., Rijeka, Pulac bb., 

HR, престао је да важи дана 31.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60512 чији је носилац JADRAN-

GALENSKI LABORATORIJ d.d., Rijeka, Pulac bb., 

HR, престао је да важи дана 31.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60498 чији је носилац Business 

Press d.o.o., Strumička 50/2, 11050 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 31.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 61039 чији је носилац Jean-Claude 

Baruh, 11000 Beograd, Gružanska 3, RS; Dolores 

Kaloper Moreno, 11000 Beograd, Čubrina 2a, RS; Isa 

Alkalaj, 11000 Beograd, Solunska 36, RS; Daniel Baruh, 

11000 Beograd, Gružanska 3, RS i Marija Gerc-Baruh, 

11000 Beograd, Gružanska 3, RS, престао је да важи 

дана 31.10.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60389 чији је носилац 1. Др. 

Душан Нинков2. Миодраг Грујић, 1. Омладинских 

бригада 30/1, 11070 Нови Београд2. Омладинских 

бригада 30/1, 11070 Нови Београд, RS, престао је да 

важи дана 04.11.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60513 чији је носилац 

AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR, Pirot, Nikole 

Pašića 213, RS, престао је да важи дана 04.11.2019. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 60514 чији је носилац 

AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR, Pirot, Nikole 

Pašića 213, RS, престао је да важи дана 04.11.2019. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 60255 чији је носилац MAY 

CHEONG TOY PRODUCTS FACTORY LIMITED, 

7/F., East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, 

Tsimshatsui East, Kowloon, HK, престао је да важи 

дана 04.11.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60516 чији је носилац Društvo 

VITEX-HERMES doo za spoljnu i unutrašnju trgovinu i 

usluge, Nova Pazova, Kralja Petra prvog 89, RS, 

престао је да важи дана 05.11.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60517 чији је носилац Preduzeće 

za trgovinu i usluge Daxcell d.o.o., Beograd, Kapetana 

Radića Petrovića 41/6, Zemun, RS, престао је да важи 

дана 05.11.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60518 чији је носилац ALAPIS 

SER DOO Beograd, Mihaila Pupina 10A, 11070 Novi 

Beograd, RS, престао је да важи дана 05.11.2019. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 61913 чији је носилац ALOHA 

NET d.o.o. , Bulevar Arsenija Čarnojevića 96, Novi 

Beograd, RS, престао је да важи дана 05.11.2019. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 60254 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A., , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 06.11.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60520 чији је носилац Društvo za 

unutrašnju i spoljnu trgovinu "MONTEGI" doo Niš, 

Obrenovićeva bb, TC Kalča, lokal 9A, 18000 Niš, RS, 

престао је да важи дана 06.11.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 61141 чији је носилац PRESS 

PUBLISHING GROUP ŠTAMPARIJA DOO, 11000 

Beograd, Kraljice Marije 1/14, RS, престао је да важи 

дана 06.11.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 61183 чији је носилац JADRAN-

GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 

Rijeka, HR, престао је да важи дана 06.11.2019. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 60530 чији је носилац JADRAN-

GALENSKI LABORATORIJ d.d., Rijeka, Pulac bb, 

HR, престао је да важи дана 06.11.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60411 чији је носилац Bluehouse 

razvoj doo, 11000 Beograd, Kralja Milana 6, RS, 

престао је да важи дана 06.11.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60732 чији је носилац GENERAL 

MOTORS LLC, kompanija sa ograničenom 

odgovornošću po propisima države Delaware, 300 

Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, US, 

престао је да важи дана 07.11.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 61108 чији је носилац GENERAL 

MOTORS LLC, kompanija sa ograničenom 

odgovornošću po propisima države Delaware, 300 

Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, US, 

престао је да важи дана 07.11.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60379 чији је носилац Концерн за 

производњу и промет кондиторских производа 

Бамби а.д., Пожаревац, ул.Ђуре Ђаковића бб, 12000 

Пожаревац, RS, RS, престао је да важи дана 

07.11.2019. године. 
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Жиг рег. бр. 60432 чији је носилац BV 

KOMERC DOO, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla 

Pupina 6, RS, престао је да важи дана 10.11.2019. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 60385 чији је носилац Damir 

Hrustanović, Despota Olivera 2, 11000 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 10.11.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60327 чији је носилац BRITISH 

AMERICAN TOBACCO (Brands) Inc., 2711 

Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 

19808, US, престао је да важи дана 10.11.2019. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 61914 чији је носилац VISOKA 

TEHNOLOŠKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA, 

Šabac, Hajduk Veljkova br. 10, RS, престао је да важи 

дана 10.11.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60431 чији је носилац 

ELEPHANT CO., Pančevački put 42-44, 11000 

Beograd, RS, престао је да важи дана 11.11.2019. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 60887 чији је носилац 

KOZMETIK PLUS D.O.O., 18000 Niš, Bulevar Cara 

Konstantina 82-86, RS, престао је да важи дана 

11.11.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60828 чији је носилац 

KOZMETIK PLUS D.O.O., 18000 Niš, Bulevar Cara 

Konstantina 82-86, RS, престао је да важи дана 

11.11.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 61503 чији је носилац Keramika 

Kanjiža d.o.o., Хоргошки пут бб, 24420 Кањижа, RS, 

престао је да важи дана 13.11.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60649 чији је носилац Концерн за 

производњу и промет кондиторских производа 

Бамби а.д., Пожаревац, ул.Ђуре Ђаковића бб, 12000 

Пожаревац, RS, RS, престао је да важи дана 

13.11.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60650 чији је носилац Концерн за 

производњу и промет кондиторских производа 

Бамби а.д., Пожаревац, ул.Ђуре Ђаковића бб, 12000 

Пожаревац, RS, RS, престао је да важи дана 

13.11.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60651 чији је носилац Концерн за 

производњу и промет кондиторских производа 

Бамби а.д., Пожаревац, ул.Ђуре Ђаковића бб, 12000 

Пожаревац, RS, RS, престао је да важи дана 

13.11.2019. године. 

Жиг рег. бр. 60829 чији је носилац KONCERN 

ZA PROIZVODNJU I PROMET KONDITORSKIH 

PROIZVODA BAMBI A.D., Đure Đakovića bb, 12000 

Požarevac, RS, престао је да важи дана 13.11.2019. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 61957 чији је носилац BANAT 

1894 DOO VRŠAC, Степе Степановића 6, 26300 

Вршац, RS, престао је да важи дана 13.11.2019. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 61106 чији је носилац BANAT 

1894 DOO VRŠAC, Степе Степановића 6, 26300 

Вршац, RS, престао је да важи дана 13.11.2019. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 60668 чији је носилац Cisco 

Technology, Inc.,, 170 West Tasman Drive, San Jose, 

California 95134, US, престао је да важи дана 

13.11.2019. године. 

 

Жиг рег. бр. 60035 чији је носилац 

GALENIKA а.d., Batajnički drum bb, Beograd, 11080 

Zemun, RS, престао је да важи дана 14.11.2019. 

године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of 

Entered Changes of Registered Trademarks 
од 16.04.2020. до 15.05.2020. године 

 

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 11102 

промењена је у Ingersoll-Rand Company, 800-E Beaty 

Street , Davidson, NC 28036, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 19886 

промењена је у Syngenta Limited, Jealott's Hill 

International Research Centre, RG42 6EY, Bracknell, 

Berkshire, United Kingdom, UK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 26088 

промењена је у Mead Johnson & Company, LLC, 2400 

West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 26089 

промењена је у Mead Johnson & Company, LLC, 2400 

West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 29314 

промењена је у FMC Agricultural Caribe Industries, 

Ltd., Clarendon House, 2 Church Street, HM11 

Hamilton, BM; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 30732 

промењена је у FMC Agricultural Caribe Industries, 

Ltd., Clarendon House, 2 Church Street, HM11 

Hamilton, BM; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 31704 

промењена је у Mead Johnson & Company, LLC, 2400 

West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 34013 

промењена је у FMC Agricultural Caribe Industries, 

Ltd., Clarendon House, 2 Church Street, HM11 

Hamilton, BM; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 34307 

промењена је у Beam Suntory UK Limited, 2 Longwalk 

Road, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex England 

UB11 1BA, UK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 34327 

промењена је у Outotec (Filters) Oy, Tukkitatu 1, 

53900 LAPPEENRANTA, FI; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 34327 

промењена је у Larox Oyj, Tukkitatu 1, 53900 

LAPPEENRANTA, FI; 

Име или адреса носиоца жига рег. број 35400 

промењена је у TI GOTHAM INC., 225 Liberty Street, 

New York, NY 10281, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 35574 

промењена је у EVERLAST WORLD'S BOXING 

HEADQUARTERS CORPORATION, 42 West 39th St, 

3rd Fl, New York, New York 10018, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 35575 

промењена је у EVERLAST WORLD'S BOXING 

HEADQUARTERS CORPORATION, 42 West 39th St, 

3rd Fl, New York, New York 10018, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 35866 

промењена је у Dolby Laboratories Licensing 

Corporation, 1275 Market Street, 94103, San Francisco, 

California, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 35867 

промењена је у Dolby Laboratories Licensing 

Corporation, 1275 Market Street, 94103, San Francisco, 

California, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 35868 

промењена је у Dolby Laboratories Licensing 

Corporation, 1275 Market Street, 94103, San Francisco, 

California, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 37445 

промењена је у FMC Agricultural Caribe Industries, 

Ltd., Clarendon House, 2 Church Street, HM11 

Hamilton, BM; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 37936 

промењена је у Ingersoll-Rand Company, 800-E Beaty 

Street , Davidson, NC 28036, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 39791 

промењена је у BK GIULINI CHEMIE GmbH & Co. 

OHG, GIULINISTRASSE 2, D-67065 

LUDWIGSHAFEN, DE and BK Giulini GmbH, Dr.-

Albert-Reimann-Str. 2, 68526 Ladenburg, DE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 40610 

промењена је у FMC Agricultural Caribe Industries, 

Ltd., Clarendon House, 2 Church Street, HM11 

Hamilton, BM; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 42205 

промењена је у Ingersoll-Rand Company, 800-E Beaty 

Street , Davidson, NC 28036, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 45713 

промењена је у HELLENIC FUELS AND 

LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL 

AND COMMERCIAL SOCIETE ANONYME also 

trading as "EKO ABEE" , 8А Cheimarras Str. , 15 125, 

Marousi, GR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 45714 

промењена је у HELLENIC FUELS AND 

LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL 

AND COMMERCIAL SOCIETE ANONYME also 

trading as "EKO ABEE" , 8А Cheimarras Str. , 15 125, 

Marousi, GR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 45739 

промењена је у Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp., 245 

N. Beverly Drive, Beverly Hills, CA 90210, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 45814 

промењена је у DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 

70327, Stuttgart, DE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 45960 

промењена је у SYNGENTA LIMITED, Jealott's Hill 

International Research Centre, RG42 6EY, Bracknell, 

Berkshire, United Kingdom, UK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 45961 

промењена је у SYNGENTA LIMITED, Jealott's Hill 

International Research Centre, RG42 6EY, Bracknell, 

Berkshire, UK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 48973 

промењена је у BIMAL SUNCE DOO SOMBOR  

, Стапарски пут бб, 25000 Сомбор, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 49640 

промењена је у FMC Agricultural Caribe Industries, 

Ltd., Clarendon House, 2 Church Street, HM11 

Hamilton, BM; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 49641 

промењена је у FMC Agricultural Caribe Industries, 

Ltd., Clarendon House, 2 Church Street, HM11 

Hamilton, BM; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 50073 

промењена је у Exeltis İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş.    , 

Kültür Mah. Nisbetiye Cad. No: 56 Akmerkez B Blok 

K:6, D:574- Etiler, Besiktas/Istanbul, TR; 

 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 50663 

промењена је у Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret 

Anonim Sirketi, Cumhuriyet Mahallesi 2253, Sokak No. 

11 , Istanbul, Gebze/Kocaeli 41400, TR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 51569 

промењена је у Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret 

Anonim Sirketi, Cumhuriyet Mahallesi 2253, Sokak No. 

11 , Istanbul, Gebze/Kocaeli 41400, TR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 54337 

промењена је у FMC Agricultural Caribe Industries, 

Ltd., Clarendon House, 2 Church Street, HM11 

Hamilton, BM; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 60329 

промењена је у FMC Agricultural Caribe Industries, 

Ltd., Clarendon House, 2 Church Street, HM11 

Hamilton, BM; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 60588 

промењена је у Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret 

Anonim Sirketi, Cumhuriyet Mahallesi 2253, Sokak No. 

11 , Istanbul, Gebze/Kocaeli 41400, TR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 61470 

промењена је у MEDA AB, Box 906, 170 09 Solna, SE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 61628 

промењена је у John Masters Organics, Inc., 575 

Market Street Suite 800, 94105, San Francisco, 

California, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 61659 

промењена је у ELEKTROSTAR DOO PANČEVO, 

БАНИЈСКА 68A, 26000 ПАНЧЕВО, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 61706 

промењена је у MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ 

SANAYİİ ANONİM SİRKETİ, Tepeoren Mah. Eski Ankara 

Asfalti Cad. No: 210, TR-34959 Tuzla, Istanbul, TR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 61743 

промењена је у Nolangroup SpA, Via G. Terzi Di 

Sant'Agata 2, 24030 Brembate di Sopra (Bergamo), IT; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 62229 

промењена је у DRUŠTVO ZA PRERADU I PROMET 

ŽITARICA I PROIZVODNJU TESTENINA 

DANUBIUS d.o.o. Novi Sad, Каналска 1, 21000 Нови 

Сад, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 62255 

промењена је у BRITANNIA PHARMACEUTICALS 

LIMITED, 200 Longwater Avenue, Green Park, RG2 

6GP Reading (Berkshire), GB; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 62334 

промењена је у DRUŠTVO ZA PRERADU I PROMET 

ŽITARICA I PROIZVODNJU TESTENINA 

DANUBIUS d.o.o. Novi Sad, Каналска 1 , 21000 Нови 

Сад, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 62512 

промењена је у HELLENIC FUELS AND 

LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL 

AND COMMERCIAL SOCIETE ANONYME also 

trading as "EKO ABEE" , 8А Cheimarras Str. , 15 125, 

Marousi, GR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 62689 

промењена је у HELLENIC FUELS AND 

LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL 

AND COMMERCIAL SOCIETE ANONYME also 

trading as "EKO ABEE" , 8А Cheimarras Str. , 15 125, 

Marousi, GR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63079 

промењена је у DRUŠTVO ZA PRERADU I PROMET 

ŽITARICA I PROIZVODNJU TESTENINA 

DANUBIUS d.o.o. Novi Sad, Каналска 1, 21000 Нови 

Сад, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63132 

промењена је у DRUŠTVO ZA PRERADU I PROMET 

ŽITARICA I PROIZVODNJU TESTENINA 

DANUBIUS d.o.o. Novi Sad, Каналска 1, 21000 Нови 

Сад, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63133 

промењена је у DRUŠTVO ZA PRERADU I PROMET 

ŽITARICA I PROIZVODNJU TESTENINA 

DANUBIUS d.o.o. Novi Sad, Каналска 1 , 21000 Нови 

Сад, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63134 

промењена је у DRUŠTVO ZA PRERADU I PROMET 

ŽITARICA I PROIZVODNJU TESTENINA DANUBIUS 

d.o.o. Novi Sad, Каналска 1, 21000 Нови Сад, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63322 

промењена је у DRUŠTVO ZA PRERADU I PROMET 

ŽITARICA I PROIZVODNJU TESTENINA 

DANUBIUS d.o.o. Novi Sad, Каналска 1, 21000 Нови 

Сад, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63819 

промењена је у BIMAL SUNCE DOO SOMBOR, 

Стапарски пут бб , 25000 Сомбор, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63967 

промењена је у Jones Lang LaSalle IP, Inc., 200 Е. 

Randolph Drive, Chicago, Illinois 60601, US; 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63968 

промењена је у Jones Lang LaSalle IP, Inc., 200 Е. 

Randolph Drive, Chicago, Illinois 60601, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63970 

промењена је у Jones Lang LaSalle IP, Inc., 200 Е. 

Randolph Drive, Chicago, Illinois 60601, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65623 

промењена је у Jones Lang LaSalle IP, Inc., 200 Е. 

Randolph Drive, Chicago, Illinois 60601, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 68979 

промењена је у CMD Pharma Kft, Grand Hotel IV. em. 

5., 1007 Budapest-Margitsziget, HU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 68980 

промењена је у CMD Pharma Kft, Grand Hotel IV. em. 

5., 1007 Budapest-Margitsziget, HU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 69900 

промењена је у BIMAL SUNCE DOO SOMBOR, 

Стапарски пут бб, 25000 Сомбор, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 70796 

промењена је у FMC Agricultural Caribe Industries, 

Ltd., Clarendon House, 2 Church Street, HM11 

Hamilton, BM; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 70799 

промењена је у FMC Agricultural Caribe Industries, 

Ltd., Clarendon House, 2 Church Street, HM11 

Hamilton, BM; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 73699 

промењена је у R MEDIA GROUP doo Beograd-Stari 

Grad - U LIKVIDACIJI, Француска бр. 16. , Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 73881 

промењена је у HELLENIC FUELS AND 

LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL 

AND COMMERCIAL SOCIETE ANONYME also 

trading as "EKO ABEE" , 8А Cheimarras Str. , 15 125, 

Marousi, GR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 73921 

промењена је у FMC Agricultural Caribe Industries, 

Ltd., Clarendon House, 2 Church Street, HM11 

Hamilton, BM; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 73922 

промењена је у FMC Agricultural Caribe Industries, 

Ltd., Clarendon House, 2 Church Street, HM11 

Hamilton, BM; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 75858 

промењена је у HELLENIC FUELS AND 

LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL 

AND COMMERCIAL SOCIETE ANONYME also 

trading as "EKO ABEE" , 8А Cheimarras Str. , 15 125, 

Marousi, GR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 76441 

промењена је у HELLENIC FUELS AND 

LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL 

AND COMMERCIAL SOCIETE ANONYME also 

trading as "EKO ABEE" , 8А Cheimarras Str. , 15 125, 

Marousi, GR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 77535 

промењена је у FMC Agricultural Caribe Industries, 

Ltd., Clarendon House, 2 Church Street, HM11 

Hamilton, BM; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 77678 

промењена је у FMC Agricultural Caribe Industries, 

Ltd., Clarendon House, 2 Church Street, HM11 

Hamilton, BM; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 78065 

промењена је у FMC Agricultural Caribe Industries, 

Ltd., Clarendon House, 2 Church Street, HM11 

Hamilton, BM; 

 

 

 

 

Промена пренос права 

 

За жиг бр. 28328 извршен је пренос на Cardinal 

Health 529, LLC, 7000 Cardinal Place , Dublin, Ohio 

43017, US; 

 

За жиг бр. 38751 извршен је пренос на Tyco 

Fire & Security GmbH, Victor von Bruns-Strasse 21, 

8212 Neuhausen am Rheinfall, CH; 

 

За жиг бр. 53815 извршен је пренос на CMC 

Magnetics Corporation, 15th Fl., 53, Ming Chuan W. 

Rd., Taipei, 104, TW; 

 

За жиг бр. 55000 извршен је пренос на CMC 

Magnetics Corporation, 15th Fl., 53, Ming Chuan W. 

Rd., Taipei, 104, TW; 

 

За жиг бр. 66639 извршен је пренос на Ал 

Дахра Србија д.о.о., Индустријско насеље бб, 

Падинска Скела, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 72068 извршен је пренос на Arconic 

Inc., 201 Isabella Street, 15212 Pittsburgh, Pennsylvania, US; 

 

За жиг бр. 72071 извршен је пренос на Acronic 

Technologies LLC, 201 Isabella St.  Pittsburgh 

Pennsylvania 15212, US; 

 

 

 

 

Упис лиценци 

 

За жиг бр. 49029 уписана је лиценца на STAR 

FRUITS Diffusion, 145 Avenue de Fontvert, 84130 Le 

Pontet, FR; 

 

За жиг бр. 67772 уписана је лиценца на STAR 

FRUITS Diffusion, 145 Avenue de Fontvert, 84130 Le 

Pontet, FR; 

 

За жиг бр. 67774 уписана је лиценца на STAR 

FRUITS Diffusion, 145 Avenue de Fontvert, 84130 Le 

Pontet, FR; 
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ОБЈАВА ИНФОРМАЦИЈА О МЕЂУНАРОДНИМ ЖИГОВИМА 

ЗА КОЈЕ ЈЕ ЗАТРАЖЕНО ПРИЗНАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ /  

Gazzete OMPI des marques internationales 

WIPO Gazette of International Marks 

 
Број  14/2020 – 18/2020  (16.04.2020. – 14.05.2020.)  

 

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ 

Filed International Trademarks 

 

(111) 1526829 

(151) 13.03.2020 

(540) 

 

(732) KIA MOTORS 

CORPORATION 

(511)  11 

(111) 1526839 

(151) 13.03.2020 

(540) 

 

(732) KIA MOTORS 

CORPORATION 

(511)  37 

(111) 1526883 

(151) 13.01.2020 

(540) 

 

(732) JINHUA 

COOFIXTOOLS I&E 

CO.,LTD. 

(511)  07 

(111) 1526884 

(151) 24.03.2020 

(540) 

 

(732) HUAWEI 

TECHNOLOGIES CO., 

LTD. 

(511)  09  42 

(111) 1526885 

(151) 13.03.2020 

(540) 

 

(732) KIA MOTORS 

CORPORATION 

(511)  12 

(111) 1526886 

(151) 13.03.2020 

(540) 

 

(732) KIA MOTORS 

CORPORATION 

(511)  36 

(111) 1526890 

(151) 11.03.2020 

(540) 

 

(732) AromaStick AG 

(511)  03  05 

(111) 1526909 

(151) 18.03.2020 

(540) 

 

(732) CTP B.V. 

(511)  35  36  37  39 

(111) 1526914 

(151) 21.11.2019 

(540) 

s-he colour & style 

(732) dm drogerie markt 

GmbH 

(511)  03  08  11  14  16  

20  21  25  26 

(111) 1526916 

(151) 16.01.2020 

(540) 

VIZUU 

(732) Schäfer Werke 

GmbH 

(511)  09  42 

(111) 1526919 

(151) 18.03.2020 

(540) 

 

(732) CTP B.V. 

(511)  35  36  37  39 

(111) 1526928 

(151) 18.03.2020 

(540) 

 

(732) CTP B.V. 

(511)  35  36  37  39 

(111) 1526931 

(151) 18.03.2020 

(540) 

 

(732) CTP B.V. 

(511)  35  36  37  39 

(111) 1526940 

(151) 18.03.2020 

(540) 

 

(732) CTP B.V. 

(511)  35  36  37  39 

(111) 1526942 

(151) 04.02.2020 
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(540) 

 

(732) "MOON LIGHT 

D.SH.D" OOD 

(511)  28  30 

(111) 1526945 

(151) 18.03.2020 

(540) 

 

(732) CTP B.V. 

(511)  35  36  37  39 

(111) 1526954 

(151) 18.03.2020 

(540) 

 

(732) CTP B.V. 

(511)  35  36  37  39 

(111) 1526957 

(151) 13.01.2020 

(540) 

TastExplosion 

(732) HARIBO Holding 

GmbH & Co. KG 

(511)  30 

(111) 1527008 

(151) 09.12.2019 

(540) 

OETI 

(732) ÖTI-Institut für 

Ökologie, Technik und 

Innovation abgekürzt 

"ÖTI" 

(511)  42 

(111) 1527049 

(151) 13.03.2020 

(540) 

 

(732) KIA MOTORS 

CORPORATION 

(511)  38 

(111) 1527072 

(151) 28.02.2020 

(540) 

Accoat 

(732) SP Group A/S 

(511)  10 

(111) 1527074 

(151) 31.12.2019 

(540) 

 

(732) ÇELSAN ZİRAAT 

ALETYLERİ SANAYİ 

VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  07 

(111) 1527077 

(151) 20.02.2020 

(540) 

THE BEET GOES 

ON 

(732) Strube D&S GmbH 

(511)  07  09  16  31  35  

42  44 

(111) 1527081 

(151) 11.03.2020 

(540) 

 

(732) J. Choo Limited 

(511)  14  18  25 

(111) 1527120 

(151) 13.12.2019 

(540) 

HARDEN PLUS 

(732) SHANGHAI 

HARDEN TOOLS CO., 

LTD. 

(511)  07  08  09 

(111) 1527141 

(151) 29.11.2019 

(540) 

 

(732) FIFPro 

Commercial Enterprises 

B.V. 

(511)  28  35  41  45 

(111) 1527157 

(151) 03.01.2020 

(540) 

 

(732) REPLY S.P.A. 

(511)  09  10  42 

(111) 1527173 

(151) 11.02.2020 

(540) 

 

(732) DECATHLON 

(511)  03  09  11  12  14  

18  20  21  22  24  25  28  

29  30  32  35 

(111) 1527192 

(151) 15.01.2020 

(540) 

 

(732) Reinhold 

Fleckenstein Jeanswear 

GmbH 

(511)  25 

(111) 1527208 

(151) 13.03.2020 

(540) 

 

(732) KIA MOTORS 

CORPORATION 

(511)  04 

(111) 1527246 

(151) 31.01.2020 

(540) 

 

(732) SCAVOLINI 

S.P.A. 

(511)  11  20  35 

(111) 1527258 

(151) 29.10.2019 

(540) 

 

(732) Fohoway (Tianjin) 

Technology 

Development Co., Ltd. 

(511)  03  05  16  24  25  

28  29  30  35 

(111) 1527283 

(151) 18.02.2020 

(540) 

 

(732) Corwell 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

(511)  16 

(111) 1527289 

(151) 14.03.2020 
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(540) 

 

(732) Off-White LLC 

(511)  14 

(111) 1527296 

(151) 19.11.2019 

(540) 

malzina 

(732) Lidl Stiftung & Co. 

KG 

(511)  29  30  32 

(111) 1527301 

(151) 18.03.2020 

(540) 

 

(732) CTP B.V. 

(511)  35  36  37  39 

(111) 1527304 

(151) 28.02.2020 

(540) 

POSEIDON 

(732) SP Group A/S 

(511)  10 

(111) 1527312 

(151) 22.01.2020 

(540) 

MOBIBELT 

(732) Kleemann GmbH 

(511)  07 

(111) 1527318 

(151) 23.09.2019 

(540) 

 

(732) UAB «VIČIŪNŲ 

GRUPĖ» 

(511)  29  30 

(111) 1527330 

(151) 11.03.2020 

(540) 

BEACH EDITION 

(732) HENKEL AG & 

CO. KGaA 

(511)  03 

(111) 1527332 

(151) 10.03.2020 

(540) 

 

(732) "SARAJEVSKI 

KISELJAK" d.d. 

Kiseljak 

(511)  32 

(111) 1527333 

(151) 14.01.2020 

(540) 

 

(732) Guangzhou Light 

Industry and Trade  

Group Ltd. 

(511)  09 

(111) 1527372 

(151) 17.03.2020 

(540) 

SKECH-UPS 

(732) Skechers U.S.A., 

Inc. II 

(511)  25 

(111) 1527403 

(151) 11.03.2020 

(540) 

JOIN THE SEE 

WHAT HAPPENS 

TRY ON 

(732) Alcon Inc. 

(511)  09  35 

(111) 1527446 

(151) 19.02.2020 

(540) 

 

(732) COGNAC 

FERRAND 

(511)  33 

(111) 1527462 

(151) 12.03.2020 

(540) 

 

(732) CHATEAU 

CHEVAL BLANC 

(511)  32  33 

(111) 1527482 

(151) 30.01.2020 

(540) 

 

(732) Kayser Berndorf 

GmbH 

(511)  01  06  21 

(111) 1527483 

(151) 30.01.2020 

(540) 

 

(732) Kayser Berndorf 

GmbH 

(511)  01  06  21 

(111) 1527542 

(151) 05.06.2019 

(540) 

 

(732) TRICOTS SAINT 

JAMES 

(511)  03  04  09  14  16  

18  20  21  24  25 

(111) 1527555 

(151) 13.12.2019 

(540) 

 

(732) MDJ ROBIN DOO 

(511)  29  30 

(111) 1527559 

(151) 12.03.2020 

(540) 

 

(732) DAL-BO A/S 

(511)  07  35  44 

(111) 1527599 

(151) 06.02.2020 

(540) 

 

(732) CALZADOS 

ROBUSTA, S.L. 

(511)  09  25 

(111) 1527622 

(151) 12.03.2020 

(540) 

 

(732) Purmo Group Oy Ab 

(511)  09  11  37 

(111) 1527640 

(151) 06.03.2020 

(540) 
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(732) JURATOYS 

(511)  18  20  28 

(111) 1527691 

(151) 31.03.2020 

(540) 

RICHTER 

(732) Richter Gedeon 

Nyrt. 

(511)  05 

(111) 1527692 

(151) 02.04.2020 

(540) 

ETHEREA 

(732) Panasonic 

Marketing Europe GmbH 

(511)  11 

(111) 1527698 

(151) 13.03.2020 

(540) 

 

(732) KIA MOTORS 

CORPORATION 

(511)  42 

(111) 1527727 

(151) 23.01.2020 

(540) 

GUCCI 

MEMOIRE D'UNE 

ODEUR 

(732) GUCCIO GUCCI 

S.P.A. 

(511)  03  35 

(111) 1527747 

(151) 09.03.2020 

(540) 

 

(732) KraussMaffei 

Technologies GmbH 

(511)  35 

(111) 1527748 

(151) 17.03.2020 

(540) 

Emilio Belluti 

(732) XXXLutz Marken 

GmbH 

(511)  11  20  21  24  27 

(111) 1527755 

(151) 16.03.2020 

(540) 

Novisys 

(732) Hettich Marketing- 

und Vertriebs GmbH & 

Co. KG 

(511)  06  20 

(111) 1527759 

(151) 12.03.2020 

(540) 

 

(732) JIANGSU 

DONGCHENG POWER 

TOOLS Co.,LTD. 

(511)  07  08  09 

(111) 1527782 

(151) 04.03.2020 

(540) 

DEEP FUSION 

(732) Apple Inc. 

(511)  09 

(111) 1527799 

(151) 13.03.2020 

(540) 

 

(732) KIA MOTORS 

CORPORATION 

(511)  01 

(111) 1527801 

(151) 20.01.2020 

(540) 

 

(732) Lidl Stiftung & Co. KG 

(511)  29  30  31  32  33 

(111) 1527840 

(151) 18.03.2020 

(540) 

CYCLOPS 

(732) ROLEX SA 

(511)  14 

(111) 1527871 

(151) 03.10.2019 

(540) 

 

(732) INVIKTUS 1928 

OOD 

(511)  21  30  32  35 

(111) 1527872 

(151) 18.03.2020 

(540) 

LASTTISSUE 

(732) LastSwab ApS 

(511)  21  24 

(111) 1527873 

(151) 01.11.2019 

(540) 

 

(732) D ET VE ET 

ÜRÜNLERİ GIDA 

PAZARLAMA 

TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  25  29  30  35 

(111) 1527921 

(151) 27.02.2020 

(540) 

copyshop 

(732) Drykorn 

Modevertriebs GmbH & 

Co. KG 

(511)  03  09  14  18  20  25 

(111) 1527944 

(151) 05.12.2019 

(540) 

 

(732) Comité 

International Olympique 

(511)  01  02  03  04  05  

06  07  08  09  10  11  12  

13  14  15  16  17  18  19  

20  21  22  23  24  25  26  

27  28  29  30  31  32  33  

34  35  36  37  38  39  40  

41  42  43  44  45 

(111) 1527964 

(151) 18.12.2019 

(540) 

EPURIA 

(732) Zumtobel Lighting 

GmbH 

(511)  09  11  42 

(111) 1527977 

(151) 11.12.2019 

(540) 

 

(732) Oriflame 

Cosmetics AG 

(511)  03 

(111) 1527979 

(151) 04.02.2020 

(540) 

 

(732) MASERATI 

S.P.A. 

(511)  12  28 

(111) 1528038 

(151) 09.01.2020 

(540) 
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(732) Guangzhou Light 

Industry and Trade 

Group Ltd. 

(511)  09 

(111) 1528050 

(151) 17.01.2020 

(540) 

 

(732) VIENNA 

INSURANCE GROUP 

AG Wiener Versicherung 

Gruppe 

(511)  36 

(111) 1528057 

(151) 10.03.2020 

(540) 

 

(732) "SARAJEVSKI 

KISELJAK" d.d. 

Kiseljak 

(511)  32 

(111) 1528070 

(151) 02.01.2020 

(540) 

 

(732) Europapier Austria 

GmbH 

(511)  16 

(111) 1528073 

(151) 20.03.2020 

(540) 

HOUSEPARTY 

(732) Life on Air, Inc. 

(511)  09 

(111) 1528134 

(151) 11.06.2019 

(540) 

 

(732) Swiss Aqua 

Technologies CZ 

(511)  11  35  40  42 

(111) 1528144 

(151) 15.11.2019 

(540) 

bilstein group 

(732) Ferdinand Bilstein 

GmbH + Co. KG 

(511)  01  04  12 

(111) 1528151 

(151) 19.03.2020 

(540) 

DUKAS BANK 

(732) Dukascopy Bank 

SA 

(511)  36 

(111) 1528175 

(151) 31.01.2020 

(540) 

 

(732) ZIN d.o.o. 

(511)  03  35  39 

(111) 1528183 

(151) 05.03.2020 

(540) 

 

(732) TOOL-TEMP AG 

(511)  07  09  11 

(111) 1528232 

(151) 09.12.2019 

(540) 

BRAINTREE 

(732) PayPal, Inc. 

(511)  09  36  42 

(111) 1528241 

(151) 05.03.2020 

(540) 

TOOLTEMP 

(732) TOOL-TEMP AG 

(511)  07  09  11 

(111) 1528248 

(151) 17.02.2020 

(540) 

 

(732) DI ROSA ROBERTO 

(511)  25 

(111) 1528249 

(151) 13.02.2020 

(540) 

E-

LOADFORECAST 

(732) Drilling Info, Inc. 

(511)  35 

(111) 1528258 

(151) 01.04.2020 

(540) 

 

(732) SOREMARTEC 

S.A. 

(511)  30 

(111) 1528281 

(151) 13.02.2020 

(540) 

E-ISOFORECAST 

(732) Drilling Info, Inc. 

(511)  35 

(111) 1528297 

(151) 13.02.2020 

(540) 

E-

POWERFORECAS

T 

(732) Drilling Info, Inc. 

(511)  35 

(111) 1528380 

(151) 27.03.2020 

(540) 

 

(732) UNITED RIVERS 

AG 

(511)  35  36  39  43  45 

(111) 1528381 

(151) 15.01.2020 

(540) 

 

(732) Reinhold 

Fleckenstein Jeanswear 

GmbH 

(511)  25 

(111) 1528385 

(151) 08.04.2020 

(540) 

 

(732) Shanghai Fusion 

Tech Co., Ltd. 

(511)  07 

(111) 1528390 

(151) 29.01.2020 

(540) 

MARMOR 

HOTAVLJE 

(732) MARMOR 

HOTAVLJE, družba za 

obdelavo kamna, d.o.o. 

(511)  19  20 

(111) 1528411 

(151) 04.03.2020 

(540) 

 

(732) Huawei 

Technologies Co., Ltd. 

(511)  09  35  42 

(111) 1528432 

(151) 20.02.2020 

(540) 
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(732) Metalis d.o.o. 

(511)  06  07  09 

(111) 1528438 

(151) 18.03.2020 

(540) 

 

(732) CTP B.V. 

(511)  35  36  37  39 

 

(111) 1528443 

(151) 13.11.2019 

(540) 

 

(732) SDCIC 

Construction Group 

Shares CO., LTD 

(511)  37  42 

(111) 1528457 

(151) 20.02.2020 

(540) 

 

(732) Metalis d.o.o. 

(511)  06  07  09 

(111) 1528461 

(151) 16.01.2020 

(540) 

 

(732) Huawei 

Technologies Co., Ltd. 

(511)  09  35  42 

(111) 1528486 

(151) 24.03.2020 

(540) 

 

(732) Swiza S.A. 

(511)  18 

(111) 1528511 

(151) 13.03.2020 

(540) 

 

(732) KIA MOTORS 

CORPORATION 

(511)  07 

(111) 1528562 

(151) 08.11.2019 

(540) 

 

(732) A1 Telekom 

Austria 

Aktiengesellschaft 

(511)  09  35  38  41  42 

(111) 1528573 

(151) 17.02.2020 

(540) 

 

(732) Huawei 

Technologies Co., Ltd. 

(511)  09  28 

(111) 1528597 

(151) 06.02.2020 

(540) 

 

(732) SMARTLABS 

HOLDING LTD. 

(511)  09  38 

(111) 1528600 

(151) 04.02.2020 

(540) 

 

(732) MASERATI 

S.P.A. 

(511)  12  28 

(111) 1528606 

(151) 22.01.2020 

(540) 

BE INSPIRED 

(732) Reemtsma 

Cigarettenfabriken 

GmbH 

(511)  34 

(111) 1528607 

(151) 20.02.2020 

(540) 

 

(732) Courthouse 

Direct.com, Inc. 

(511)  42 

(111) 1528633 

(151) 06.04.2020 

(540) 

KERTELSO 

(732) Ovid Therapeutics Inc. 

(511)  05 

(111) 1528636 

(151) 18.03.2020 

(540) 

NORWOOD 

(732) BIODOM 27 

d.o.o., proizvodnja, 

trgovina in storitve 

(511)  11 

(111) 1528642 

(151) 31.01.2020 

(540) 

VivaSmile 

(732) Ivoclar Vivadent AG 

(511)  09 

(111) 1528684 

(151) 22.10.2019 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy  

otvetstvennostyu 

«MEDITERAN» 

(511)  30  35 

(111) 1528686 

(151) 02.03.2020 

(540) 

Embrionix 

(732) Riedel 

Communications 

International GmbH 

(511)  09  38 

(111) 1528691 

(151) 04.12.2019 

(540) 

 

(732) ALSTOM 

(511)  09  12  37  42 

(111) 1528701 

(151) 28.02.2020 

(540) 

 

(732) SP Group A/S 

(511)  10 

(111) 1528723 

(151) 22.01.2020 

(540) 

 

(732) Huawei 

Technologies Co., Ltd. 

(511)  09  28 

(111) 1528727 

(151) 03.04.2020 

(540) 

OFF-WHITE 

(732) Off-White LLC 

(511)  04 

(111) 1528749 

(151) 12.02.2020 
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(540) 

Lignaton 

(732) Gebrüder Patzer 

GmbH & Co. KG 

(511)  01 

(111) 1528760 

(151) 18.02.2020 

(540) 

XPRESIDENT 

(732) lmmatics 

Biotechnologies GmbH 

(511)  05  42  44 

(111) 1528800 

(151) 02.09.2019 

(540) 

QUZU 

(732) SETU TEKSTİL  

SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

(511)  25  35 

(111) 1528803 

(151) 22.08.2019 

(540) 

 

(732) Schropper GmbH 

(511)  06  09  16  29  31  

35  37  42  44 

(111) 1528836 

(151) 26.11.2019 

(540) 

 

(732) Fohoway (Tianjin) 

Technology 

Development Co., Ltd. 

(511)  03  05  16  24  25  

28  29  30  35 

(111) 1528853 

(151) 19.06.2019 

(540) 

 

(732) INDUSTRIA DE 

DISEÑO TEXTIL, S.A. 

(INDITEX, S.A.) 

(511)  03  09  18  25  35 

(111) 1528868 

(151) 04.02.2020 

(540) 

Adsorbium 

(732) Brenntag Holding 

GmbH 

(511)  01  02 

(111) 1528904 

(151) 08.11.2019 

(540) 

 

(732) A1 Telekom 

Austria 

Aktiengesellschaft 

(511)  09  35  38  41  42 

(111) 1528921 

(151) 16.03.2020 

(540) 

XYDRIO 

(732) NOVARTIS AG 

(511)  05 

(111) 1528943 

(151) 20.01.2020 

(540) 

 

(732) Lidl Stiftung & Co. 

KG 

(511)  29  30  31  32  33 

(111) 1528945 

(151) 20.12.2019 

(540) 

 

(732) Chengdu Puth 

Medical Plastics 

Packaging Co., Ltd 

(511)  10 

(111) 1528946 

(151) 18.11.2019 

(540) 

 

(732) markilux GmbH + 

Co. KG 

(511)  06  07  09  11  18  

19  20  22  24  35  37  41  

42 

(111) 1528966 

(151) 22.10.2019 

(540) 

PLONGLE 

(732) OXFORD 

NANOPORE 

TECHNOLOGIES 

LIMITED 

(511)  01  05  09  10  35  

42 

(111) 1528984 

(151) 22.08.2019 

(540) 

Schropper 

(732) Schropper GmbH 

(511)  06  09  16  29  31  

35  37  42  44 

(111) 1529003 

(151) 20.01.2020 

(540) 

 

(732) Lidl Stiftung & Co. 

KG 

(511)  29  30  31  32  33 

(111) 1529005 

(151) 20.01.2020 

(540) 

 

(732) Lidl Stiftung & Co. 

KG 

(511)  29  30  31  32  33 

(111) 1529017 

(151) 16.03.2020 

(540) 

XIIDERI 

(732) NOVARTIS AG 

(511)  05 

(111) 1529022 

(151) 16.03.2020 

(540) 

XYDRII 

(732) NOVARTIS AG 

(511)  05 

(111) 1529038 

(151) 17.03.2020 

(540) 

 

(732) Apple Inc. 

(511)  09 

(111) 1529056 

(151) 08.11.2019 

(540) 

SWAG 

(732) SWAG Autoteile 

GmbH 

(511)  01  04 

(111) 1529087 

(151) 06.12.2019 
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(540) 

 

(732) FIDIFARM d.o.o. 

(511)  03  05 

(111) 1529091 

(151) 02.03.2020 

(540) 

CI-DECK 

(732) SHIMANO INC. 

(511)  09  12 

(111) 1529092 

(151) 25.02.2020 

(540) 

ADEPIDYN 

(732) SYNGENTA 

PARTICIPATIONS AG 

(511)  01 

(111) 1529165 

(151) 15.04.2020 

(540) 

 

(732) ZHEJIANG HEHE 

EMBROIDERY 

CO.,LTD. 

(511)  07 

(111) 1529204 

(151) 06.03.2020 

(540) 

 

(732) HUAWEI 

TECHNOLOGIES CO., 

LTD. 

(511)  09  42 

(111) 1529207 

(151) 21.02.2020 

(540) 

 

(732) dua AG 

(511)  35  36  45 

(111) 1529223 

(151) 15.04.2020 

(540) 

 

(732) JI NAN CHUANG 

XIANG TONG NIAN  

SHANG MAO YOU 

XIAN ZE REN GONG 

SI 

(511)  35 

(111) 1529231 

(151) 19.02.2020 

(540) 

 

(732) Shandong Chengtai 

Supply Chain 

Management Co., Ltd 

(511)  35 

(111) 1529276 

(151) 25.10.2019 

(540) 

 

(732) SALESIANER 

MIETTEX GmbH 

(511)  11  20  21 

(111) 1529277 

(151) 25.10.2019 

(540) 

BLUECARE 

(732) SALESIANER 

MIETTEX GmbH 

(511)  11  20  21 

(111) 1529324 

(151) 04.02.2020 

(540) 

 

(732) Deichmann SE 

(511)  18  25  35 

(111) 1529361 

(151) 21.02.2020 

(540) 

 

(732) Optimum 

Maschinen Germany 

GmbH 

(511)  07  08 

(111) 1529380 

(151) 09.01.2020 

(540) 

 

(732) KABUSHIKI 

KAISHA KOBE SEIKO 

SHO trading also as 

KOBE STEEL, LTD. 

(511)  02  03  05  08  13  

14  16  18  19  21  24  25  

28  41 

(111) 1529388 

(151) 23.12.2019 

(540) 

 

(732) SAAT VE SAAT 

SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  09  14  35 

(111) 1529394 

(151) 20.02.2020 

(540) 

LandmanDirect 

(732) Courthouse 

Direct.com, Inc. 

(511)  42 

(111) 1529408 

(151) 02.03.2020 

(540) 

NeoGear 

(732) Taylor Wessing 

Partnerschaftsgesellschaf

t mbB 

(511)  09 

(111) 1529416 

(151) 17.01.2020 

(540) 

RAMPEX 

(732) Süddeutsche 

Gelenkscheibenfabrik 

GmbH & Co. KG 

(511)  06  07  12  17 

(111) 1529425 

(151) 13.02.2020 

(540) 

E-ACCUWIND 

(732) Drilling Info, Inc. 

(511)  35 

(111) 1529434 

(151) 22.10.2019 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy  

otvetstvennostyu 

«MEDITERAN» 

(511)  30  35 

(111) 1529445 

(151) 11.04.2020 

(540) 

Connetix 

(732) MMS Trading 

Company Pty Ltd 

(511)  28 
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(111) 1529455 

(151) 10.12.2019 

(540) 

 

(732) Roll4You, s.r.o. 

(511)  34 

(111) 1529475 

(151) 25.09.2019 

(540) 

Toddys 

(732) Sieper Lüdenscheid 

GmbH & Co. KG 

(511)  08  09  16  21  25  

28 

(111) 1529481 

(151) 24.02.2020 

(540) 

 

(732) QILU 

TRANSPORTATION 

DEVELOPMENT  

GROUP CO., LTD. 

(511)  35  36  37 

(111) 1529506 

(151) 22.08.2019 

(540) 

BODYCARD 

(732) SPIRID creation 

B.V. 

(511)  09  18 

(111) 1529507 

(151) 06.02.2020 

(540) 

 

(732) JSC LOMISI 

(511)  32 

(111) 1529521 

(151) 02.04.2020 

(540) 

 

(732) SOREMARTEC 

S.A. 

(511)  30 

(111) 1529537 

(151) 10.01.2020 

(540) 

 

(732) Društvo za 

proizvodstvo trgovija i 

uslugi CIRCLE DOOEL 

uvoz-izvoz Veles 

(511)  18  25  35 

(111) 1529554 

(151) 30.03.2020 

(540) 

REALITY 

CONVERTER 

(732) Apple Inc. 

(511)  09 

(111) 1529556 

(151) 02.04.2020 

(540) 

 

(732) SOREMARTEC 

S.A. 

(511)  30 

(111) 1529568 

(151) 28.01.2020 

(540) 

 

(732) SALMAN 

TEKSTİL SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

(511)  24  27  35 

(111) 1529586 

(151) 17.01.2020 

(540) 

 

(732) VIENNA 

INSURANCE GROUP 

AG Wiener Versicherung 

Gruppe 

(511)  36 

(111) 1529590 

(151) 20.02.2020 

(540) 

ICUTRONIC 

(732) OSRAM GmbH 

(511)  09 

(111) 1529615 

(151) 17.12.2019 

(540) 

B.R.A.H.M.S Fast 

Screen 

(732) B.R.A.H.M.S 

GmbH 

(511)  09  10 

(111) 1529633 

(151) 18.03.2020 

(540) 

DAIRY-FREE 

NOOSA 

YOGHURT 

ALTERNATIVE 

(732) Noosa Yoghurt, 

LLC 

(511)  29 

(111) 1529649 

(151) 18.03.2020 

(540) 

 

(732) JXTG Nippon Oil 

& Energy Corporation 

(511)  01  04 

(111) 1529660 

(151) 24.03.2020 

(540) 

HOUSEPARTY 

(732) Life On Air, Inc. 

(511)  09  38  41  45 

(111) 1529664 

(151) 18.03.2020 

(540) 

 

(732) CTP B.V. 

(511)  35  36  37  39 

(111) 1529670 

(151) 05.02.2020 

(540) 

nBox 

(732) Zumtobel Lighting 

GmbH 

(511)  09  11  42 

(111) 1529685 

(151) 31.01.2020 

(540) 

 

(732) YANDEX LLC 

(511)  09  12  18  25  35  

36  37  39  41  42  43 

(111) 1529696 

(151) 12.02.2020 

(540) 

 

(732) Intesa Sanpaolo 

S.p.A. 

(511)  35  42 

(111) 1529719 

(151) 13.02.2020 

(540) 

 

(732) Biotta AG 

(511)  29  31  32 
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(111) 1529726 

(151) 08.04.2020 

(540) 

HANYUL 

(732) AMOREPACIFIC 

CORPORATION 

(511)  03 

(111) 1529786 

(151) 12.02.2020 

(540) 

INTESA 

SANPAOLO 

INTERNATIONAL 

VALUE 

SERVICES 

(732) Intesa Sanpaolo 

S.p.A. 

(511)  35  42 

(111) 1529789 

(151) 02.04.2020 

(540) 

Celebrity Ink 

(732) CELEBRITY INK 

IP HOLDINGS PTY LTD 

(511)  44 

(111) 1529822 

(151) 28.11.2019 

(540) 

ORIFLAME LOST 

IN YOU 

(732) Oriflame 

Cosmetics AG 

(511)  03 

(111) 1529829 

(151) 24.03.2020 

(540) 

 

(732) Shenzhen Bond 

Culture Development 

Co., Ltd. 

(511)  41 

(111) 1529836 

(151) 31.01.2020 

(540) 

 

(732) YANDEX LLC 

(511)  09  12  18  25  35  

36  37  39  41  42  43 

(111) 1529847 

(151) 06.02.2020 

(540) 

 

(732) RARE BEAUTY, 

LLC 

(511)  03  18  21  26  35 

(111) 1529864 

(151) 28.02.2020 

(540) 

Foreverland 

(732) Connor Scanlan 

(511)  41 

(111) 1529879 

(151) 05.03.2020 

(540) 

ArmaComp 

(732) Armacell 

Enterprise GmbH & Co. 

KG 

(511)  17 

(111) 1529893 

(151) 24.03.2020 

(540) 

HANKKIJA 

(732) Hankkija Oy 

(511)  31 

(111) 1529897 

(151) 20.12.2019 

(540) 

 

(732) Dr. Udo Wolz and 

Patrizia Zeiner 

(511)  09  39 

(111) 1529898 

(151) 23.03.2020 

(540) 

 

(732) BIOCORP 

PRODUCTION 

(511)  09  10 

(111) 1529952 

(151) 03.04.2020 

(540) 

HYBRIDDESIGN 

(732) Carl Zeiss Vision 

GmbH 

(511)  09 

(111) 1530026 

(151) 20.12.2019 

(540) 

 

(732) Yiwu Joyluck 

Sanitary Ware Co., Ltd. 

(511)  11 

(111) 1530035 

(151) 01.04.2020 

(540) 

 

(732) JBP KOREA Co., 

Ltd. 

(511)  10 

(111) 1530041 

(151) 06.01.2020 

(540) 

 

(732) Shijiazhuang 

Lanhai Tools Co., Ltd 

(511)  07 

(111) 1530045 

(151) 01.04.2020 

(540) 

 

(732) JBP KOREA Co., 

Ltd. 

(511)  10 

(111) 1530063 

(151) 29.11.2019 

(540) 

PAINTING A 

BIGGER 

PICTURE 

(732) Tikkurila Oyj 

(511)  02  07  09  16  35  

37  41  42 

(111) 1530099 

(151) 10.01.2020 

(540) 

 

(732) Porsche Holding 

Gesellschaft m.b.H. 

(511)  35  41 

(111) 1530105 

(151) 26.11.2019 

(540) 

 

(732) ASCENZA AGRO 

(511)  01  05 

(111) 1530106 

(151) 13.06.2019 

(540) 

 

(732) De Clemente 

Conserve S.p.A. 

(511)  29  30  32  35 
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(111) 1530121 

(151) 25.02.2020 

(540) 

 

(732) FS TEKNOLOJİ 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  36  42  45 

(111) 1530140 

(151) 31.03.2020 

(540) 

 

(732) Steven Allen 

Shubin 

(511)  10  40 

(111) 1530157 

(151) 18.03.2020 

(540) 

SIRENA 

(732) "COMPASS" LTD 

(511)  29 

(111) 1530161 

(151) 31.03.2020 

(540) 

 

(732) Epic Games, Inc. 

(511)  36 

(111) 1530166 

(151) 30.01.2020 

(540) 

 

(732) mateco S.à.r.l 

(511)  07  12  35  37  41 

(111) 1530185 

(151) 10.12.2019 

(540) 

MANTA 

(732) Opel Automobile 

GmbH 

(511)  12  27  28 

(111) 1530241 

(151) 27.02.2020 

(540) 

EVOLU 

(732) FORANS 

International AG 

(511)  09  10 

(111) 1530248 

(151) 03.04.2020 

(540) 

Cryo Rubber 

(732) HAVE&BE CO., 

LTD. 

(511)  03 

(111) 1530250 

(151) 06.04.2020 

(540) 

 

(732) European 

Gymnastics 

(511)  25  28  35  38  41  

45 

(111) 1530277 

(151) 12.03.2020 

(540) 

 

(732) Rauch Möbelwerke 

GmbH 

(511)  20  35 

(111) 1530298 

(151) 31.12.2019 

(540) 

 

(732) Vanja Caratan 

Krenedić 

(511)  05 

(111) 1530329 

(151) 03.12.2019 

(540) 

 

(732) Schropper GmbH 

(511)  06  09  16  29  31  

35  37  42  44 

(111) 1530340 

(151) 10.03.2020 

(540) 

 

(732) COMEX SPÓŁKA 

AKCYJNA 

(511)  09 

(111) 1530432 

(151) 06.02.2020 

(540) 

 

(732) GOLD ART S.R.L. 

(511)  14 

(111) 1530433 

(151) 10.02.2020 

(540) 

 

(732) 

CALZATURIFICIO 

LUCA GROSSI S.R.L. 

(511)  25 

(111) 1530453 

(151) 04.03.2020 

(540) 

 

(732) Huawei 

Technologies Co., Ltd. 

(511)  09  35  42 

(111) 1530455 

(151) 16.03.2020 

(540) 

 

(732) MODES MOOSE 

INC. 

(511)  09  14  18  25  35 

(111) 1530462 

(151) 03.03.2020 

(540) 

 

(732) NOVAGRA Sp. z 

o.o. 

(511)  01  05  31 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2020/5 

Intellectual Property Gazette  2020/5 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

167 

(111) 1530474 

(151) 08.01.2020 

(540) 

 

(732) ORIGINAL 

BIRTH S.P.A. 

(511)  12 

(111) 1530481 

(151) 13.02.2020 

(540) 

SUNSCAPE 

(732) BMI Group 

Holdings UK Limited 

(511)  09  11  37 

(111) 1530487 

(151) 11.10.2019 

(540) 

SYLTECH 

(732) Flowil 

International Lighting 

(Holding) B.V. 

(511)  09  11 

(111) 1530498 

(151) 04.02.2020 

(540) 

 

(732) Deichmann SE 

(511)  18  25 

(111) 1530555 

(151) 07.02.2020 

(540) 

 

(732) OPTIMAPHARM 

d.d. 

(511)  35  41  42 

(111) 1530560 

(151) 14.10.2019 

(540) 

 

(732) Emil Lux GmbH & 

Co. KG 

(511)  01  03  04  06  07  

08  09  10  11  12  16  17  

18  19  20  21  22  24  25  

26 

(111) 1530567 

(151) 18.10.2019 

(540) 

PANTEON.NET 

(732) PANTEON 

GROUP d.o.o. 

(511)  09  35  38  42 

(111) 1530573 

(151) 31.01.2020 

(540) 

 

(732) FERRERO 

TRADING LUX SA 

(511)  09  41 

(111) 1530609 

(151) 07.02.2020 

(540) 

 

(732) COASTROCK 

HOLDINGS LIMITED 

(511)  06  07  09  11  12  

19  20  35  37  42 

(111) 1530611 

(151) 10.01.2020 

(540) 

 

(732) FERRARI S.P.A. 

(511)  09  12  16  18  25  

28  35 

(111) 1530619 

(151) 17.12.2019 

(540) 

FASSA 

(732) FASSA S.R.L. 

(511)  01  02  17  19  35  

42 

(111) 1530624 

(151) 16.03.2020 

(540) 

 

(732) MODES MOOSE 

INC. 

(511)  09  14  18  25  35 

(111) 1530637 

(151) 03.03.2020 

(540) 

BC30 

(732) Kerry Luxembourg 

S.à.r.l. 

(511)  01 

(111) 1530641 

(151) 20.02.2020 

(540) 

LIENSDIRECT 

(732) Courthouse 

Direct.com, Inc. 

(511)  38  42 

(111) 1530649 

(151) 13.11.2019 

(540) 

CH ZIKESCH 

(732) Bopp & Reuther 

Valves GmbH 

(511)  06  07  11  35  37  42 

(111) 1530682 

(151) 10.03.2020 

(540) 

POST-IT 

(732) 3M Company 

(511)  09  16 

(111) 1530719 

(151) 25.03.2020 

(540) 

INTEL EVO 

(732) Intel Corporation 

(511)  09 

(111) 1530732 

(151) 31.12.2019 

(540) 

 

(732) YUMAK 

OTOMOTİV 

MAMÜLLERİ SAN. VE 

TİC. LTD. ŞTİ. 

(511)  07  12 

(111) 1530744 

(151) 22.10.2019 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennostyu 

«MEDITERAN» 

(511)  29  35 

(111) 1530752 

(151) 16.03.2020 

(540) 

MOOSE 

KNUCKLES 

(732) MODES MOOSE 

INC. 

(511)  09  14  18  25  35 

(111) 1530764 

(151) 28.11.2019 

(540) 

MAC-TEC 

(732) MAC-TEC e. K. 

(511)  06  07  09 
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(111) 1530778 

(151) 07.04.2020 

(540) 

SYNEOS ONE 

(732) Syneos Health, 

LLC 

(511)  35 

(111) 1530780 

(151) 16.03.2020 

(540) 

 

(732) MODES MOOSE 

INC. 

(511)  09  14  18  25  35 

(111) 1530784 

(151) 13.02.2020 

(540) 

WE WILL 

(732) Prinzhorn Holding 

GmbH 

(511)  16  35  39  40 

(111) 1530791 

(151) 18.10.2019 

(540) 

PANTEON.BIZ 

(732) PANTEON 

GROUP d.o.o. 

(511)  09  35  38  42 

(111) 1530792 

(151) 17.02.2020 

(540) 

 

(732) Elnor AS 

(511)  04  35  36  39 

(111) 1530793 

(151) 10.09.2019 

(540) 

 

(732) Bellman & Symfon 

Europe AB 

(511)  09  10 

(111) 1530815 

(151) 18.07.2019 

(540) 

 

(732) Kaufland 

Dienstleistung GmbH & 

Co. KG 

(511)  01  02  03  04  06  

07  08  09  11  12  16  17  

18  19  20  21  22  27 

(111) 1530819 

(151) 05.03.2020 

(540) 

ArmaLight 

(732) Armacell 

Enterprise GmbH & Co. 

KG 

(511)  17 

(111) 1530833 

(151) 27.11.2019 

(540) 

 

(732) UPL LTD. 

(511)  01  05 

(111) 1530843 

(151) 05.03.2020 

(540) 

CLIQXLS 

(732) OSRAM GmbH 

(511)  11 

(111) 1530852 

(151) 20.04.2020 

(540) 

 

(732) VAN NELLE 

TABAK NEDERLAND 

BV 

(511)  34 

(111) 1530859 

(151) 03.02.2020 

(540) 

 

(732) VOLTA MOTOR 

SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  12 

(111) 1530868 

(151) 07.11.2019 

(540) 

Artist 

(732) Riedel 

Communications 

International GmbH 

(511)  09 

(111) 1530869 

(151) 25.01.2020 

(540) 

WOOKAH 

(732) DEMI POLAND 

sp. z o.o. sp.k. 

(511)  34  43 

(111) 1530914 

(151) 03.03.2020 

(540) 

Daba Diba Duba 

Land 

(732) Christian 

Djuritschek 

(511)  39  41  43 

(111) 1530919 

(151) 19.12.2019 

(540) 

CASALI 

(732) CASALI 2.0 SRL 

(511)  20  25 

(111) 1530927 

(151) 17.04.2020 

(540) 

GINSENOMICS 

(732) AMOREPACIFIC 

CORPORATION 

(511)  03 

(111) 1525038 

(151) 24.10.2019 

(540) 

Milla&Milli. Divine 

atmosphere. 

(732) Mundus viridis 

d.o.o. 

(511)  20  35  40 

(111) 1525047 

(151) 04.12.2019 

(540) 

 

(732) VEROO GmbH 

(511)  09  35  38  39  42 

(111) 1525048 

(151) 16.10.2019 

(540) 

 

(732) Bodynova GmbH 

(511)  18  27  28 

(111) 1525079 

(151) 04.03.2020 

(540) 

DRAMA INK 

(732) L'OREAL 

(511)  03 

(111) 1525081 

(151) 21.02.2020 

(540) 

 

(732) Georgievska 

Violeta 

(511)  03  30  32 

(111) 1525114 

(151) 20.02.2020 

(540) 

Plantur 

(732) Dr. Kurt Wolff 

GmbH & Co. KG 

(511)  03  05 
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(111) 1525137 

(151) 18.11.2019 

(540) 

 

(732) RESTALIA 

GRUPO DE 

EURORESTAURACIO

N, S.L. 

(511)  43 

(111) 1525155 

(151) 07.10.2019 

(540) 

myRaiffeisen 

(732) Raiffeisen Bank 

International AG 

(511)  09  35  36  38  42 

(111) 1525157 

(151) 26.11.2019 

(540) 

SPACHEM 

(732) SPACHEM, S.L. 

(511)  01  05 

(111) 1525180 

(151) 13.11.2019 

(540) 

 

(732) Anhui Jiexun 

Optoelectronic 

Technology Co., Ltd 

(511)  07 

(111) 1525189 

(151) 05.11.2019 

(540) 

 

(732) Yongkang Kaidi 

Industry & Trade Co., 

Ltd. 

(511)  21 

(111) 1525202 

(151) 30.01.2020 

(540) 

 

(732) APP GROUP 

(CANADA) INC. 

(511)  03  04  09  14  16  

18  25  26  28  35 

(111) 1525203 

(151) 27.11.2019 

(540) 

 

(732) UPL LTD. 

(511)  01  05 

(111) 1525226 

(151) 28.02.2020 

(540) 

CUPRA 

(732) SEAT, S.A. 

(511)  12 

(111) 1525238 

(151) 02.03.2020 

(540) 

 

(732) N.V. Organon 

(511)  05  09  10  42  44 

(111) 1525244 

(151) 28.02.2020 

(540) 

CUPRA LEON 

TCR 

(732) SEAT, S.A. 

(511)  12 

(111) 1525247 

(151) 10.03.2020 

(540) 

 

(732) DAVANTI 

TYRES LIMITED 

(511)  12 

(111) 1525248 

(151) 28.02.2020 

(540) 

CUPRA LEON 

(732) SEAT, S.A. 

(511)  12 

(111) 1525250 

(151) 02.03.2020 

(540) 

 

(732) N.V. Organon 

(511)  05  09  10  42  44 

(111) 1525254 

(151) 02.03.2020 

(540) 

 

(732) N.V. Organon 

(511)  05  09  10  42  44 

(111) 1525258 

(151) 28.02.2020 

(540) 

CUPRA LEON 

SPORTSTOURER 

(732) SEAT, S.A. 

(511)  12 

(111) 1525261 

(151) 04.03.2020 

(540) 

HORIVER 

(732) Koppert B.V. 

(511)  05  21 

(111) 1525284 

(151) 21.11.2019 

(540) 

 

(732) UAB "VIČIŪNŲ 

GRUPĖ" 

(511)  29 

(111) 1525294 

(151) 13.11.2019 

(540) 

 

(732) WUXI PHOENIX 

ARTIST MATERIALS 

CO., LTD 

(511)  02  16 

(111) 1525329 

(151) 02.03.2020 

(540) 

 

(732) N.V. Organon 

(511)  05  09  10  42  44 

(111) 1525331 

(151) 11.11.2019 

(540) 
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(732) BİGES GÜVENLİ 

HAYAT 

TEKNOLOJİLERİ 

ELEKTRONİK 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  09  42 

(111) 1525352 

(151) 20.01.2020 

(540) 

 

(732) The Body Shop 

International Limited 

(511)  03  21  35  36 

(111) 1525359 

(151) 02.03.2020 

(540) 

 

(732) N.V. Organon 

(511)  05  09  10  42  44 

(111) 1525377 

(151) 19.11.2019 

(540) 

 

(732) dm-drogerie markt 

GmbH + Co. KG 

(511)  35  39  40  41 

(111) 1525384 

(151) 17.12.2019 

(540) 

 

(732) UPL LTD. 

(511)  01  05 

(111) 1525393 

(151) 25.09.2019 

(540) 

 

(732) Systemair 

Aktiebolag 

(511)  06  11 

(111) 1525414 

(151) 05.02.2020 

(540) 

 

(732) BIOKOM 

TRENDAFILOV Ltd. 

(511)  01  05  09  11  24  

29  30  35  42  45 

(111) 1525453 

(151) 17.12.2019 

(540) 

 

(732) UPL LTD. 

(511)  01  05 

(111) 1525461 

(151) 11.03.2020 

(540) 

 

(732) B.H. Lizenz GmbH 

(511)  32 

(111) 1525470 

(151) 07.02.2020 

(540) 

 

(732) AI Business School 

AG 

(511)  09  41  42 

(111) 1525477 

(151) 17.12.2019 

(540) 

 

(732) Jinan Xiaolong 

Economic and Trade Co., 

Ltd. 

(511)  29 

(111) 1525487 

(151) 28.11.2019 

(540) 

 

(732) COOPERATION 

PANDA 

(511)  09  16  20  35 

(111) 1525489 

(151) 22.11.2019 

(540) 

Anker 

Kassensysteme 

(732) Anker 

Kassensysteme GmbH 

(511)  06  09  20 

(111) 1525508 

(151) 28.02.2020 

(540) 

CUPRA RACING 

(732) SEAT, S.A. 

(511)  12 

(111) 1525515 

(151) 27.11.2019 

(540) 

 

(732) UPL LTD. 

(511)  01  05 

(111) 1525516 

(151) 10.03.2020 

(540) 

 

(732) IIC-INTERSPORT 

International Corporation 

GmbH 

(511)  18  25 

(111) 1525524 

(151) 06.03.2020 

(540) 

CUPRA 

TAVASCAN 

(732) SEAT, S.A. 

(511)  12 

(111) 1525587 

(151) 23.01.2020 

(540) 

 

(732) ROTE NASEN 

Clowndoctors 

International - 

Gemeinnützige 

Privatstiftung 

(511)  28  41  42  44 

(111) 1525591 

(151) 11.03.2020 

(540) 

 

(732) Bayer Consumer 

Care AG 

(511)  05 

(111) 1525592 

(151) 04.03.2020 

(540) 

CRISPETY, 

CRUNCHETY, 

PEANUT 

BUTTERY 
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(732) SOREMARTEC 

S.A. 

(511)  30 

(111) 1525631 

(151) 19.03.2020 

(540) 

SHIRUDO 

(732) BELCHIM CROP 

PROTECTION, 

naamloze vennootschap 

(511)  05 

(111) 1525633 

(151) 20.03.2020 

(540) 

T 140 

(732) Daimler AG 

(511)  12 

(111) 1525634 

(151) 20.03.2020 

(540) 

T 180 

(732) Daimler AG 

(511)  12 

(111) 1525635 

(151) 20.03.2020 

(540) 

T 160 

(732) Daimler AG 

(511)  12 

(111) 1525636 

(151) 20.03.2020 

(540) 

T 200 

(732) Daimler AG 

(511)  12 

(111) 1525649 

(151) 07.10.2019 

(540) 

 

(732) Raiffeisen Bank 

International AG 

(511)  09  35  36  38  42 

(111) 1525671 

(151) 26.02.2020 

(540) 

ROLEX JUBILEE 

(732) ROLEX SA 

(511)  14 

(111) 1525690 

(151) 04.03.2020 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennostyu 

"Zdorovit" 

(511)  29  30 

(111) 1525753 

(151) 31.01.2020 

(540) 

Vectron XLoad 

(732) Siemens Mobility 

GmbH 

(511)  09  12 

(111) 1525769 

(151) 18.03.2020 

(540) 

 

(732) Panasonic 

Marketing Europe GmbH 

(511)  11 

(111) 1525801 

(151) 06.11.2019 

(540) 

 

(732) DIPTYQUE S.A.S. 

(511)  03  04 

(111) 1525805 

(151) 04.03.2020 

(540) 

VANTOURA 

(732) DAVANTI 

TYRES LIMITED 

(511)  12 

(111) 1525844 

(151) 24.10.2019 

(540) 

s-he stylecollection 

(732) dm drogerie markt 

GmbH 

(511)  03  08  11  14  16  

20  21  25  26 

(111) 1525856 

(151) 17.01.2020 

(540) 

OH BABY 

(732) OH BABY 

(511)  24  25  36  41  44 

(111) 1525862 

(151) 20.09.2019 

(540) 

Apaliqua 

(732) Joint-Stock 

Company "Apatit" 

(511)  01  35 

(111) 1525871 

(151) 11.12.2019 

(540) 

 

(732) PLUS 

THERAPEUTICS, INC. 

(511)  05  40  42  44 

(111) 1525905 

(151) 16.12.2019 

(540) 

 

(732) LEPAR 

OTOMOTİV  SANAYİ 

VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

(511)  07  12 

(111) 1525913 

(151) 12.02.2020 

(540) 

COMBAT 

(732) LIG GmbH 

(511)  07 

(111) 1525930 

(151) 13.11.2019 

(540) 

 

(732) umlaut AG 

(511)  09  35  38  42  44 

(111) 1525947 

(151) 29.01.2020 

(540) 

 

(732) MARCHI & 

BREVETTI 

INTERPRISE S.r.l. 

(511)  09  11 

(111) 1525977 

(151) 16.10.2019 

(540) 

 

(732) DROGA 

KOLINSKA,  Živilska 

industrija d.d. 

(511)  09  16  28  29  30  

35  41 

(111) 1526036 

(151) 19.03.2020 

(540) 

 

(732) SEAT, S.A. 

(511)  12  25  27 

(111) 1526042 

(151) 27.12.2019 
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(540) 

 

(732) SIG Combibloc 

Services AG 

(511)  07  09  16  20  21  

37  42 

(111) 1526050 

(151) 06.02.2020 

(540) 

 

(732) WOCA Denmark A/S 

(511)  02  03 

(111) 1526051 

(151) 10.02.2020 

(540) 

ROSE CARE 

(732) Beiersdorf AG 

(511)  03 

(111) 1526079 

(151) 30.01.2020 

(540) 

KAYSER 

(732) Kayser Berndorf 

GmbH 

(511)  01  06  21 

(111) 1526098 

(151) 19.03.2020 

(540) 

FRESH 

ROMANCE 

(732) Too Faced 

Cosmetics, LLC 

(511)  03 

(111) 1526100 

(151) 10.03.2020 

(540) 

 

(732) Ahold Delhaize 

Licensing Sàrl 

(511)  30 

(111) 1526111 

(151) 11.03.2020 

(540) 

GO HIKE 

(732) Skechers U.S.A., 

Inc. II 

(511)  25 

(111) 1526114 

(151) 13.03.2020 

(540) 

 

(732) KIA MOTORS 

CORPORATION 

(511)  35 

(111) 1526142 

(151) 18.12.2019 

(540) 

 

(732) ASRY TEKSTİL 

SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

(511)  18  25 

(111) 1526149 

(151) 11.03.2020 

(540) 

SKECHERS GO 

HIKE 

(732) Skechers U.S.A., 

Inc. II 

(511)  25 

(111) 1526152 

(151) 16.01.2020 

(540) 

TEOXANE 

(732) TEOXANE S.A 

(511)  03  05  10  35  42  

44 

(111) 1526163 

(151) 18.12.2019 

(540) 

 

(732) NIPD Genetics 

Public Company Limited 

(511)  01  42  44 

(111) 1526178 

(151) 04.03.2020 

(540) 

SONOS 

(732) Sonos, Inc. 

(511)  11 

(111) 1526217 

(151) 28.10.2019 

(540) 

MATIA BAZAR 

(732) VIE MUSICALI 

EOOD 

(511)  09  16  41 

(111) 1526260 

(151) 12.03.2020 

(540) 

 

(732) ZHEJIANG 

FANYUN YOUSHANG 

TECHNOLOGY CO., 

LTD. 

(511)  06  11 

(111) 1526273 

(151) 19.03.2020 

(540) 

POSITIVE LIGHT 

(732) RARE BEAUTY, 

LLC 

(511)  03 

(111) 1526304 

(151) 20.03.2020 

(540) 

PERFECT 

STROKES 

(732) RARE BEAUTY, 

LLC 

(511)  03 

(111) 1526305 

(151) 20.03.2020 

(540) 

SOFT PINCH 

(732) RARE BEAUTY, 

LLC 

(511)  03 

(111) 1526310 

(151) 21.01.2020 

(540) 

 

(732) HUAWEI 

TECHNOLOGIES CO., 

LTD. 

(511)  09 

(111) 1526325 

(151) 20.03.2020 

(540) 

LIQUID TOUCH 

(732) RARE BEAUTY, 

LLC 

(511)  03  21 

(111) 1526326 

(151) 20.03.2020 

(540) 

BROW 

HARMONY 

(732) RARE BEAUTY, 

LLC 

(511)  03 

(111) 1526327 

(151) 19.03.2020 

(540) 

BLOT & GLOW 

(732) RARE BEAUTY, 

LLC 

(511)  03 

(111) 1526347 

(151) 12.03.2020 

(540) 
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(732) ZKTECO CO., 

LTD. 

(511)  35 

(111) 1526373 

(151) 20.03.2020 

(540) 

 

(732) HUAWEI 

TECHNOLOGIES CO., 

LTD. 

(511)  09  42 

(111) 1526376 

(151) 20.03.2020 

(540) 

 

(732) HUAWEI 

TECHNOLOGIES CO., 

LTD. 

(511)  09  42 

(111) 1526379 

(151) 14.03.2020 

(540) 

 

(732) OFF-WHITE LLC 

(511)  09 

(111) 1526391 

(151) 19.03.2020 

(540) 

ETHEREAL ROSE 

(732) Too Faced 

Cosmetics, LLC 

(511)  03 

(111) 1526400 

(151) 27.11.2019 

(540) 

ORIFLAME ALL 

OR NOTHING 

(732) Oriflame 

Cosmetics AG 

(511)  03 

(111) 1526463 

(151) 26.11.2019 

(540) 

 

(732) Drustvo za 

proizvodstvo,  trgovija i 

uslugi  FITOFARM 

PLUS DOO Skopje 

(511)  01  03  05  20  39  44 

(111) 1526465 

(151) 05.12.2019 

(540) 

EPAFLEX 

(732) EPAFLEX 

POLYURETHANES 

S.P.A. 

(511)  01  17 

(111) 1526499 

(151) 21.12.2019 

(540) 

SWEET JUBILEE 

(732) International Fruit 

Genetics, LLC 

(511)  31 

(111) 1526517 

(151) 03.02.2020 

(540) 

 

(732) Strube D&S GmbH 

(511)  07  09  16  31  35  

42  44 

(111) 1526591 

(151) 31.12.2019 

(540) 

 

(732) Atanasov Mile 

(511)  30 

(111) 1526626 

(151) 06.12.2019 

(540) 

RYŁKO 

(732) BRAWO spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

(511)  03  14  18  21  25  

26  35 

(111) 1526636 

(151) 24.10.2019 

(540) 

 

(732) “SL 

MONTENEGRO" d.o.o. 

(511)  01  02  07  16  21  

32 

(111) 1526662 

(151) 11.11.2019 

(540) 

 

(732) S.C. BIOFARM 

S.A. 

(511)  03  05  10  35 

(111) 1526667 

(151) 16.01.2020 

(540) 

 

(732) Deichmann SE 

(511)  18  25 

(111) 1526686 

(151) 19.01.2020 

(540) 

 

(732) HUAWEI 

TECHNOLOGIES CO., 

LTD. 

(511)  09  42 

(111) 1526687 

(151) 20.03.2020 

(540) 

 

(732) HUAWEI 

TECHNOLOGIES CO., 

LTD. 

(511)  09  42 

(111) 1526688 

(151) 13.03.2020 

(540) 

 

(732) KIA MOTORS 

CORPORATION 

(511)  09 

(111) 1526689 

(151) 13.03.2020 

(540) 

 

(732) KIA MOTORS 

CORPORATION 

(511)  10 

(111) 1526717 

(151) 03.03.2020 

(540) 

CS 

(732) CTEK Sweden AB 

(511)  09 

(111) 1526738 

(151) 16.03.2020 

(540) 

 

(732) KINPOW 

TRADING COMPANY 

LIMITED 

(511)  07 
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(111) 1526744 

(151) 27.03.2020 

(540) 

 

(732) Hebei Hengshui 

Laobaigan Liquor Co., 

Ltd. 

(511)  33 

(111) 1526775 

(151) 29.02.2020 

(540) 

NEXTERS 

(732) NEXTERS 

GLOBAL LTD 

(511)  09  38  41  42 

(111) 1526792 

(151) 20.03.2020 

(540) 

 

(732) HUAWEI 

TECHNOLOGIES CO., 

LTD. 

(511)  09  42 

(111) 1526798 

(151) 28.02.2020 

(540) 

CHAMPION 

(732) SP Group A/S 

(511)  10 
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НАКНАДНА НАЗНАЧЕЊА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ 

 / Subsequant designations for Republic of Serbia   

 

 

(111) 1529103 

(540) 

dBRSeal 

(732) Recticel S.A. 

(511)  17 

(111) 441401 

(540) 

 

(732) Recticel, S.A. 

(511)  17 

(111) 442630 

(540) 

 

(732) Recticel, S.A. 

(511)  21 

(111) 543302 

(540) 

 

(732) Intervet 

International B.V. 

(511)  05 

(111) 619648 

(540) 

 

(732) EDILTEC, S.r.l. 

(511)  17 

(111) 736948 

(540) 

RailPlus 

(732) Union 

Internationale des 

Chemins de Fer e.V. 

(511)  09  16  36  39  42 

(111) 757140 

(540) 

 

(732) Toruńskie Zakłady 

Materiałów 

Opatrunkowych Spółka 

Akcyjna 

(511)  05 

(111) 841133 

(540) 

 

(732) Public Joint-Stock 

Company "Krasnyj 

Octyabr" 

(511)  29  30  31  32  33 

(111) 912513 

(540) 

 

(732) CRUZBER, S.A. 

(511)  12 

(111) 926607 

(540) 

BODY FOAMS 

(732) Recticel, S.A. 

(511)  17  25 

(111) 947644 

(540) 

 

(732) RICHTER 

GEDEON NYRT. 

(511)  05 

(111) 1002342 

(540) 

 

(732) HANGZHOU 

FASHION-POWER 

INDUSTRIAL & 

TRADING CO., LTD. 

(511)  25 

(111) 1009609 

(540) 

LAURUS 

(732) Vestel Ticaret A.S. 

(511)  07  11 

(111) 1011007 

(540) 

 

(732) Recticel S.A. 

(511)  17  25 

(111) 1012523 

(540) 

 

(732) Toruńskie Zakłady 

Materiałów 

Opatrunkowych Spółka 

Akcyjna 

(511)  05 

(111) 1035399 

(540) 

 

(732) Rulmenti S.A. 

(511)  04  06  07  08  09  

11  12  16  17  35  37  39  

40  41  42 

(111) 1075693 

(540) 

 

(732) JOSÉ LUÍS JOSÉ 

CHÁFER 

(511)  05 

(111) 1079490 

(540) 

DRYFEEL 

(732) RECTICEL S.A. 

(511)  10  12  17 

(111) 1080929 

(540) 

POTTSCORER 

(732) RECTICEL S.A. 

(511)  17 

(111) 1085802 

(540) 

HYDROSEAL 

(732) RECTICEL S.A. 

(511)  17 

(111) 1085980 

(540) 

FLIKES 

(732) Recticel SA 

(511)  17 

(111) 1087433 

(540) 

LAMIFLEX 

(732) RECTICEL S.A. 

(511)  17 

(111) 1174016 

(540) 

 

(732) Recticel, S.A. 

(511)  10  17  20 

(111) 1176984 

(540) 
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(732) The Brooklyn 

Brewery Corporation 

(511)  32 

(111) 1182536 

(540) 

angel pearl 

(732) Recticel, S.A. 

(511)  10  17  20 

(111) 1188593 

(540) 

 

(732) 3 E TEKSTIL 

PAZ. SAN. TIC. LTD. 

STI. 

(511)  25  35 

(111) 1192004 

(540) 

GELTEX INSIDE 

(732) Recticel S.A. 

(511)  10  17  20 

(111) 1217889 

(540) 

Esperoct 

(732) Novo Nordisk 

Health Care AG 

(511)  05 

(111) 1233442 

(540) 

INFACO 

(732) INNOVATION 

FABRICATION 

COMMERCIALISATIO

N INFACO 

(511)  07 

(111) 1233665 

(540) 

VIVOMIXX 

(732) Mendes SA 

(511)  05 

(111) 1242146 

(540) 

 

(732) LANDOLL S.r.l. 

(511)  03 

(111) 1249490 

(540) 

 

(732) Recticel, S.A. 

(511)  17 

(111) 1280203 

(540) 

CRAFT 

(732) Craft of 

Scandinavia AB 

(511)  03  06  09  18  21  

25  27  28  30  32 

(111) 1317956 

(540) 

ANTERRA 

(732) Nosio S.p.A. 

(511)  33 

(111) 1350905 

(540) 

 

(732) Mendes SA 

(511)  05 

(111) 1386485 

(540) 

ALLFINANZ 

(732) Munich Re 

Automation Solutions 

Limited 

(511)  09  16  42 

(111) 1392378 

(540) 

NEOFACT 

(732) Lyomark Pharma 

GmbH 

(511)  05  10 

(111) 1394087 

(540) 

BEPLIMO 

(732) NOVARTIS AG 

(511)  05 

(111) 1401111 

(540) 

ArmaGel 

(732) Armacell 

Enterprise GmbH & Co. 

KG 

(511)  06  11  12  17  19 

(111) 1405114 

(540) 

 

(732) Beauren Korea, 

Inc. 

(511)  03  35 

(111) 1408210 

(540) 

 

(732) SIGNUM 

KATARZYNA 

TRAWIŃSKA 

(511)  03  04  05  11  21  

24  35 

(111) 1433274 

(540) 

 

(732) RECTICEL S.A. 

(511)  10  17  20 

(111) 1434564 

(540) 

 

(732) Zhang Peiwen 

(511)  25 

(111) 1447047 

(540) 

DAN KOLOFF 

(732) SILVER 

NUTRITION Ltd. 

(511)  05  32 

(111) 1450912 

(540) 

 

(732) Ormendes SA 

(511)  05 

(111) 1450975 

(540) 

 

(732) Ormendes SA 

(511)  05 

(111) 1456745 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennostyu 

"Biotehnos" 

(511)  05  35 

(111) 1466623 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennostyu 

"Biotehnos" 

(511)  05  35 
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(111) 1466791 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennostyu 

"Biotehnos" 

(511)  05  35 

(111) 1469703 

(540) 

 

(732) PANASONIC 

CORPORATION 

(511)  01  02  03  04  05  

06  07  08  09  10  11  12  

14  15  16  17  19  20  21  

24  25  26  27  28  29  30  

31  35  36  37  38  39  40  

41  42  43  44  45 

(111) 1471191 

(540) 

ERZYDO 

(732) Janssen 

Pharmaceutica NV 

(511)  05 

(111) 1472022 

(540) 

TUKYSA 

(732) Seattle Genetics, Inc. 

(511)  05 

(111) 1477266 

(540) 

APGRADA 

(732) Novartis AG 

(511)  10 

(111) 1477308 

(540) 

UNOREADY 

(732) Novartis AG 

(511)  10 

(111) 1477401 

(540) 

UPLYFTA 

(732) Novartis AG 

(511)  10 

(111) 1477450 

(540) 

BONSPRI 

(732) NOVARTIS AG 

(511)  05 

(111) 1482820 

(540) 

BEMYCEL 

(732) NOVARTIS AG 

(511)  05 

(111) 1484877 

(540) 

 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  01  16  17 

(111) 1489504 

(540) 

 

(732) GUANGDONG 

OPPO MOBILE 

TELECOMMUNICATI

ONS CORP., LTD. 

(511)  09  42 

(111) 1495887 

(540) 

 

(732) BASF SE 

(511)  01  02 

(111) 1497126 

(540) 

ZINZINO 

(732) Zinzino AB 

(511)  03  05  29 

(111) 1507870 

(540) 

CEANA 

(732) MAJOR CRAFT 

CO., LTD. 

(511)  28 

(111) 1509827 

(540) 

POWERPHONE 

(732) Samsung 

Electronics Co., Ltd. 

(511)  09 

(111) 1510040 

(540) 

CROCODILE 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  01  16 

(111) 1510055 

(540) 

FAST BRUTAL 

PERSISTENT 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  01  16 

(111) 1525965 

(540) 

 

(732) NEURAXPHARM 

HOLDCO IBERIA, S.L. 

(511)  05  35  42 

(111) 955133 

(540) 

 

(732) DURUKAN 

ŞEKERLEME SANAYİ 

VE TİCARET ANONİM 

SİRKETİ 

(511)  30 

(111) 1018533 

(540) 

Electronicon 

(732) ELECTRONICON 

Kondensatoren GmbH 

(511)  

(111) 327579 

(540) 

DUMMY 

(732) DUMMY 

(511)  05 
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ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН / 

Industrial Designs 
 

 

Међународни кодови за идентификацију 

библиографских података о дизајну према - 

WIPO st. 80 

 Recommendation concerning 

bibliographic data 

Тo industrial designs - WIPO st. 80 

 

Регистарски број (11) Number of registration 

Датум регистрације (15) Date of the registration 

Број пријаве (21) Number of the application 

Датум подношења пријаве (22) Date of filing of the application 

Подаци о изложбеном праву првенства (23) Exhibition priority data  

Број пријављенoг дизајна (28) 
Number of industrial designs included in the 

application 

Подаци о праву првенства на основу Париске 

конвенције 
(30) 

Data relating to priority under the Paris 

Convention 

Класа и подкласа Локарнске класификације (51) Class and subclass of the Locarno Classification 

Назив дизајнa ( (54) Title of the industrial design 

Име аутора дизајнa (72) Name of the creator 

Име и адреса носиоца права (73) Name and address of the owner 

Име и адреса пуномоћника (74) Name and address of the repesentative 
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РЕГИСТРOВАНИ ДИЗАЈН / Registrated Designs 
 

 

(11) 11436  (51) 25-03 

(21) Д-57/ 2019 

(22) 20.6.2019. 

(15) 27.2.2020.  

 

(30) Д-57/ 2019  20.6.2019.  RS 

(28) 1 

(54) ARHITEKTONSKO-GRADJEVINSKI 

OBJEKAT 

(73) RSTIĆ Željko i STANKOVIĆ Marijana, Vojvode 

Stepe 353, Beograd, RS i Petra Lekovića 2/5d, Beograd, 

RS 

(72) RSTIĆ Željko, Vojvode Stepe 353, Beograd, RS 

and STANKOVIĆ Marijana, Petra Lekovića 2/5d, 

Beograd, RS 

  

 
 

 

(11) 11437  (51) 25-02 

(21) Д-98/ 2019 

(22) 24.12.2019. 

(15) 4.3.2020.  

 

(30) Д-98/ 2019  24.12.2019.  RS 

(28) 1 

(54) PROFILISANA HIDROIZOLACIONA 

LAMELA ZA ZAŠTITU MASIVNIH OBJEKATA 

OD KAPILARNE VLAGE BEZ SLEGANJA I 

PUCANJA ZIDOVA      

(73) OBERKNEŽEV Mirjana, Pozorišni trg 5,  

21000 Novi Sad, RS 

(72) OBERKNEŽEV Mirjana, Pozorišni trg 5,  

21000 Novi Sad, RS 

(74) PRIMOVIĆ, Gordana, Vase Stajića 13,  

21000 Novi Sad, RS 

  

 

(11) 11438  (51) 01-01  

(21) Д-84/ 2019 

(22) 1.11.2019. 

(15) 16.4.2020.  

 

(30) 29.701,007  7.8.2019.  US 

(28) 4 

(54) BISKVIT (4) 

(73) FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 7701 

Legacy Drive, Plano,  Texas 75024-4099, US 

(72) MAXWELL Joseph Petrie, 7251 Crooked Oak 

Road, Dallas, Texas TX 75248, US; EGNATCHIK 

Robert Anthony, 1500 Mission Ridge Trail, Carrollton, 

Texas TX 75007, US and HIATT Joshua Noah Sussman, 

7755 John Q Hammons Drive, Apt. 1329, Frisco, Texas 

TX 75034, US 

(74) POPOVIĆ Gordana, POPOVIĆ Boris, ĐERIĆ 

Lidija, KOSTIĆ Katarina, POPOVIĆ Natalija, 

KUROBASA Nikolina, Takovska 19, Beograd, RS 

  

 

 
 

 
 



 

 

 

 

Д 

Гласник интелектуалне својине  2020/5 

Intellectual Property Gazette  2020/5 

180 ЗИС / RS / IPO 

 

 
 

 
 

 

(11) 11439  (51) 32-00  

(21) Д-73/ 2019 

(22) 12.8.2019. 

(15) 30.4.2020.  

 

(30) Д-73/ 2019  12.8.2019.  RS 

(28) 1 

(54) ANIMIRANI LIK 

(73) PYGMY TITAN D.O.O., Baje Pivljanina 15,  

11000 Beograd, RS 

(72) BANKOVIĆ Milisav, Vojvode Stepe 285/15,  

11000 Beograd, RS 
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ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (EUIPO) 

23. ON-LINE САСТАНАК САРАДЊЕ У ВЕЗИ СА COVID-19 ЖИГОВИМА 

Онлајн састанак, 6. мај 2020. године 

И З В Е Ш Т А Ј  

Ивана Дамњановић, самостални саветник, Одељењe за жигове 

 

 

Дана, 6. маја 2020. године, у организацији 

EUIPO-а одржан је On-line састанак сарадње (Liaison 

Meeting) држава чланица ЕУ и држава кандидата за 

чланство, у трајању од 1  сата и 45 мин. Састанак је 

био посвећен питањима подобности заштите COVID-

19 жигова. 

Након уводног обраћања, усвајања Агенде 

текућег састанка и закључака донетих на 22. 

састанку сарадње, представници EUIPO и 

националних завода Бенелукса, Шпаније и Италије, 

презентовали су главна разматрања у вези са 

питањима подобности заштите COVID-19 жигова. 

EUIPO је у својој презентацији указао на 

питање легитимности (оправданости) коришћења 

описних термина  CORONAVIRUS и COVID 19 у 

односу на одређене робе и услуге, затим питања 

дистинктивности и преварног карактера оваквих 

знакова, као и питања  подобности њихове заштите 

имајући у виду прихваћене принципе морала. 

Презентовани су примери COVID-19 жигова као што 

следи:  

Став EUIPO-а је да знакови који садрже речи 

CORONAVIRUS и COVID 19 за лекове, санитарне 

или производе за хигијену, услуге едукације које 

имају за циљ превенцију даљег ширења пандемије, 

могу бити регистровани само у комбинацији са 

другим дистинктивним елементима све док нису 

преварног карактера. Као примери дистинктивних 

COVID 19 жигова презентовани су следећи слогани: 

 LET’S HAVE FUN AFTER CORONAVIRUS за 

услуге забаве 

 IN SUPPORT OF OUR COVID HEROS за одећу 

 LOVE TO LOUNGE WITHOUT COVID за 

услуге ресторана 

Примери преварних COVID 19 жигова 

наведени су: 

 COVID19 CURE за лекове 

 COVID 19 за дезифекциона средства 

 Christian’s 100% COVID FREE GUARANTEED 

за услуге малопродаје… 

Став EUIPO-а је да су жигови који су у 

супротности са моралним принципима оспориви 

путем приговора; неприхватљива је и супротно 

моралним принципима намера остваривања 

финансијске добити од онога што је универзално 

окарактерисано као трагичан догађај који је 

резултирао губитком великог броја живота. 

Завод Бенелукса је указао на то да су речи 

COVID, COVID-19, Corona, постале генерични 
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појмови, односно речи са значењем. Основно 

правило и приступ испитивања подобности заштите 

оваквих знакова је да се третирају и испитају по 

истим правилима као и сви други знакови, односно, 

да неће бити регистровани знакови који су лишени 

дистинктивност или су слабо дистинктивни; описни 

знакови, знакови који су у супротности са 

принципима јавног морала. 

Примери описних и недистинктивних знакова 

који су за одбијање: 

 COVID-19 TEST Kitten за медицинске тестове. 

 CORONA MASK за заштитна прекривала лица 

 COVID MASK за заштитна прекривала лица 

 CORONA THERAPEUTICS за медицинске 

услуге 

 COVID-19 survivor за бејзбол качкете 

Примери заштићених знакова: 

 

за мајице. 

 OLVG CORONA CHECK за медицинске услуге; 

научна истраживања. 

Завод Шпаније указује на пораст броја пријава 

током марта месеца. Приступ шпанског завода је да 

пријаве COVID 19 жигова које се односе на робе и 

услуге у вези са превенцијом или лечењем болести и 

очувањем здравља у односу на робу и услуге из 

класа 3, 5, 9, 10, 37, 42 и 44. могу бити прихваћене за 

регистрацију што се процењује од случаја до случаја, 

док робе и услуге које нису у вези са горе наведеном 

робом и услугама могу бити оспорене јер су у 

супротности са моралним принципима.  

Презентовани су примери COVID 19 жигова 

односу на робе и услуге међу којима су црвеном 

бојом означене спорне класе: 

 

ДА за робу из класа 5. и 10, 

НЕ за услуге из класе 35. 

 

ДА за робу и услуге из класа 5, 9. и 10, 

НЕ за услуге из класе 35. 

 

I survived COVID-19 

НЕ за робу их класа 16. и 25. 

 

НЕ за услуге у класи 41. (организовање party-a). 

 

ДА за класу 5, 

НЕ за класе 14, 21, 25. 

HOTEL 
COVID FREE 
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ДА за услуге из класа 42. и 37. 

Завод Италије као разлог због кога жигови могу 

бити оспорени су: жигови који су у супротности са 

моралним принципима; жигови који се састоје 

искључиво од знакова или индикација које су 

постале уобичајене; општепознати знакови из научне 

области; и преварни знакови. 

На основу изнетих ставова горе наведених 

завода као и појединих коментара појединих 

учесника Састанка, генерални је закључак да је 

испитивању подобности заштите COVID 19 жигова 

неопходно приступати са посебном пажњом, од 

случаја до случаја (case-by-case), имајући у виду робу 

и услуге на које се односе водећи рачуна о 

апсолутним разлозима (нарочито прихваћеним 

моралним принципима). Представник Завода Пољске 

указала је да у овом тренутку овај завод одбија 

регистрацију COVID 19 жигова. 
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